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 دعب امس الو ةيبرغلا بوعشلا ةايح يف ماظع نأش ةبك ارتشالل حبصأ دق
 هاناضقو بهذملا اذه ةقيتح ىلعأو أوعلطي 5 ةيب رعلا ءارقب , رد ىمظعلا بر 0

 : ىف رمعلا عمتها حالصا ىلع ةرئادلا ةريطخلا ثحامملا نم كللظ هيمأرمو

 بتتاكلا ىلا انبلط عوضوملا اذه يف باتك ىلا ةرقتفم ةيب رعلا ةثللا تناك الذ
 كلذ وه اهو صقنلا اذه دسل زمجو .فلؤم عضو دادحلا يدنفا الوقت يعامجالا

 مهف ىلع مهيعيو اح نقرا ميمدل عقب هنأ اننيقيو ءارقلا ىلا همدقت فلؤملا

 كا اريش الا : ةدلقملا لع أوموأو ءاوص د ركبلا ةعاجتلا ةلكشملا قئافد

 تاباتك ىلع !دامعا ةديقعلا كلت حرش باتكلا اذه ةياغ ناف . اوقفاوي وأ
 ريشل ةضاع 00 ب 00 ابقي ءطت قرطو مهمأي أبرظنو مهحجح نايبو امامعز

 ةك ارشالا بازجالا كلاس يف طارختالا لم 01١ 3 ةوعدلا
 :لالملا 4 |





 نم فم

 حرشو !مناروطتو ةك ارتشالا ةديقعلا خيرات ليصفتل عستم بّيتكلاا اذه يف سيل
 ةديقعلا حور نابب هنم يناسالا ضرغلا نأل : قش مهنهأذم و 3ث أرتشالا ءىدابم '

 يف ةك ارتشالا ةكرلا باحصأ نم مظعالا داوسلا اهياع عما يتلا ةئيدحخلا ةكارتشالا

 اكريماو ابوروأ
 فاتخت ةيطارقوعدلا كاملا يف ةيكارتشالا ةيسايسلا بازحالا جارب نآ م

 يحن يتلا ةديقعلا حور نأ ىلع . يرهوج تافالتخالا هذهضءبو ةددعتم تانيا
 ةيسايسلا تاه>ولا نم الا اهنيب تلا قورفلا تسيلو .ةدحاو بازحالا هذه ناذنا

 رضاخلا يذارفالا ماظنلا لح هلا ي ارتشالا ماظنلا ذيفنت ةيفيك ىلا ير : يتلا

 لاؤح ألا ابضتش ةلنع ةيراخ ا يتطنملا لقعلا تنب ةيك ارتشالا ةركفلا نأ

 ءاوالا تيراضت امو. ركف .تاضا الو لل 0 مزلتسي ال اذهلو . ةيعامجالا 2

 حسصأ رضالا يدارفالا ماظنلا نال الااهروطتو اهًئوشن راودأ ينابيف لاوقالاو
 ناكم ًاناوض ناك غو ليخدلا لالخ . يعامجالا لقعلا يف البصأ .يداعلا ىلع

 دوحدح اعل ادخل قعر” دع: اذهغو . هل وهسا نس ال ءالمزن تاك نصالا

 ةرطاخ جاردن رس وه اذه . ةدحاو ةعفد ةكاارشألا ةديقع قانتعاو ةيدارفالا ةديقع-

 ىتح مههاذم فالتخاو ةكرلا لهأ ءارآ يف براضتلا بيسو اهروطتو ةكارتشالا
 يف ًاريخا اودتهاو ءاكذ تغزب نا ىلا ءاوشع طبخ نوطبخ اوناك مهنا كل لِمن ٠

 لضطابالاو تاهرتلا 50 وش نه ترقد تفصتو تضخ دعب ةديقعلا ىلا امامض :

 «يدارفالا ماظنلا» اهو ءارقلا ضعب ىلع ناضمغغت دق نانرابع مدقت ايف تدرؤ

 انثحام موف ْق ءيراقلا رعي ال ىح اهريسفت نم د "لاف ( ةيدارفآلا ةديقعلاو 0

 ماظنلا « ةيدارفالا » نم دارملاف . ماهفالا ىلا اهم رقتو ةطاسبلا اهيف ىحوتت نحو

 ةمش عمي نأ يوقلل نذؤي ثيحب دارفالا نيب عزانتلا ةنمق :نانفلا قلك يذلا رضا( ظ

 حمسإ ى رخأ ةرابعبو هلمت ةمبق هتمساقم قح هل وحك لقالا ىلع وأ فيعضلا سعت :

 01 عتمتي ناب يضقت يتلا ةك ارتشالا ضيقت كو . فيعضا| لع ةلاظا م1 يقل

 اومساقت نا بجي لامعالا يف نوكرتشم مثو سانا نإ رابتعا ىلع اهلك هيعت ةميقب درف



 81 ١١١ | ال [' !١) "ذل |» | |[ |

 ةك ارتشالا حا / ل

 3 3 0 : 0 2 10 1 يلا نك بت كلا أذه ف ةيدارفالا : ةلخفل

 . ةمهوزاا ادا ءىراقلا نهذ يف سرغب 1 لق ردا كاردكسا نم ديال انهو

 . ةلئاقو يدرفلا قحلا ْ |0101 ادالأ نور نأ وهو ذك ارتقالا حور هبوشت ن *ن4

 : مادختسا و نيلومتم كارتشاب الا موقت ال يتلا ةرييكلا لامجالل ةقحامو درفلا ةيرحل

 1 ..رفنلا 10 ثحابم ُْق ءىراقلا - ”ىريسف ٠ كلذ نجع ةقيقطاو ا ريغ 1 لام

 ' .يدارفألا ماظنلا نم ةريبكلا ةريطخلا لامتالل ءايحا دشا يك ارتشالا ماظنلا نا ريغصلا

 . موسفنأ نيلومتملا نأ هل يلجنيسو . امنارم يف يك ارتشا وه اك لامتالا يف يك ارتشا وبف
 4 0 رلا ىلع ةضقثه رضاخلا ماظنلا يئاون نآو . لاما اك يدارفالا ماظنلا ةي اوحبصأ

 وع نم ءافعضلا ةداعسل لفاك ىك ارتشالا ماظنلا ناو يي ةلفاسلا سوؤرلا ليق ةيلاعلا

 ا يفو 10 ةييحر ةضرالا ةوكلا تل م ءايوقالا ها عر ٠ يش صاقنأ

 4 ةرضاخلا ةيرشلا ةلاللسلا فاح نوع يا هم عم ,طلا
 هه ١

 ًامتع ةيرعا يف رشنب باتك لوأ وه باتكلا ارد رادع اك اب
 0 07[ ذلك باتك رشن دق ناك نأ يردن الو ) « ةكارتشالاب » ظ

 ' ةكرطا نال ايسالو ءىراق ين ةميشإ ىد للا ةلوهسو ةطاسلا 0 ةياغ ىلع نا

 0 ةماعلا نم اممدانع و اهم نوملاعلا لقو دعب ةيقرشلا ان راطقأ يف رشتس ملئ ةك ارتشالا

 6 ةمودعم ةيطارقوعدلاو . .اهءارو ةرئاس يو ةيطارقوعدلا ن م بر ةك ارتشالا

 دعب غبت ل اهسمشو اهرث يف لزب ل اه 4 قدالا قرشا

 ضب ىلا عملذ نأ عوضولملا اذه ّق انم>امم ىلا كم معلا يف ابر رطضا بيلا ازطو

 ا مفي يح ةدئافلاو لاملا م ضرالا ةميق و لك ةماستالا ثح اي أ

 , 3 ةيداصتقالا ةرئادلا قف فاصنالاو ةلاد_ ءلأ طارس نع يرخلا غمتجلا زوشن

 0 "35 اريخالا نوداش أوماقف رطل نم قيرف لع ا ٍرط يذلا نعغلا بيس

 0 نا انر رطل دقؤ بايسالا هبق عسنتم الو اة دنكلا اذه لاح ناك املو

 000 رس تامل نى ريثك يف ليصفتلا ن نع ضرع ْ

 ل ا 0 نابل 0

 ظ 31 1 1 ” دلطأو ماع 6 فئؤملا نم ًافكأ وه نا لاول ا نأنثلا



 اكمل ناب لا يف 0 5

 كوالا

 ّك اوالا كل

 ع رففلاو ىنغلا ني

 نوبلا وه ةرضاخلا ةيداصتقالا ةيعاتجالا لاوجالاب ركفملا لاب يف حولي ام لوأ

 هنال هءاشنغأ يح رضاخلا نامزلا لها شهدي قرف وهو . رقفلاو ىنغلا نيب عساولا

 نوروضتب سانلا ن . ايل ًارورم ىزت ن١ ةرباغلا لابحالا يف ريظن نم هل نك +
 تاز ءدألا 1 ةرثك أ :احأ نوطستس لب طقت قزرلا نر الم وأ ًاعوج

 اداود'ىرت نيو . اينوقفن ةدلم كا ل مهاوما نورذس ككك نزراس ًادارفأ ىرن

 مهقمر دس ام ىلع اولصح 0 مهليل اا قح مهموب ءالد نوحدكي لاهعلا رن ايظع

 يهالملاو تاناخلا و تاهزئتملا نيب ءاعنلا داهم ىلع نوباقتي سائلا نم ًاديدع ًاددع ى َر

 ىرنيح يفو . ة ةرفاولا مهماورت عبر ةيابح ى وس م طل لمت الو فراصملا ينوعغءالملاو ظ

 را حشن نيمتغمو قزرلا ل 0 ف نكنونم مهاغبنو ىعءانلا ءاكذانم أ اديدع ًاددع

 ىرت نيح يفو . باسح الب نوفرسيو نورذيبو نوخذي َكِيلامَصَو اياب بلع
 بسك يف تاقشملا نوناعب «ىدابملايعؤق فطاوعلاو بولقلا ءاقرأ قالخالا مارك ًاسانأ

 نورمديو َنآرمعلا ماظن يف نوه رخو ًاداسف ضرالا قنوت ارا 000 ١
 ىرت لب ةقافلا نما فذ شعلا نم ةحوبج ّق و لئاضفلاو بادالا رواش 2

 عب 2 يف نيعملا قفدت مهدبأ ناب قيفت قازرالا

 داهتجالاو طاشنلاو ةفرعملاو لقعلا ثيح نم ءالؤع نه قيرف لك 11
 ليقو . قالاطالا ىلع ام ا دحن آل د ةايحلا مينو قزرلا م هلام 85 : حدكلاو

 رقفلاو ىنغلا نيب عساشلا نوبلا ىلع ةفلتخم ا ةلثما لعافأت ساثلا اذه حرش
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 رقفلاو ىنغلا نيب حييسفلا نوبلا

 0 1 ةك ارتشالا ةظهانع روبشملا كولام ءاصحايف درو ام كلذنم
 "ب٠ [هنم ةدحاولا لا سنك لدم سفن فلا 0٠76و نويلم ىلع يوتحن ةيزيلكت ا ةليع

 ماعلا يف ًابينج 7١ ةدحاولا بسك لدعم ةليع ؟ 0٠و نويلم وح هاهو ةلينإا ىف دع
 مهنمو مو يف غلمملا اذه متدحأو بس 5 نريثك ادار 1 زيلكنالا نيب نأ ناح ف

 راشعأ ة وحن نأ لوقت نأ. كلف . ارك دعت اذا ةعاس لك يف ةتسكبإ نم

 ىلع ماعلا يف مهنم ةدحاولا ةليعلا بر بسك وبري ال لقالا ىلع يرصملا رطقلا ناكس
 قابلا رشعلا نم لقالا ىلع صخش فلالا نم ٍصخشل ينولا كلا

 : وربدم دقع امل ةنأ لسر يرون راجدال « لمعلاو لاما 1 0 تاتك ف درو

 * كانه انيحيتم ةدحتملا تايالولا ةورث نم مناك اعاجا ةكريمالا ديدحلا ةكرش
 ةور'نم + اهمهسأ ةميق غلبت تاكرش يمهاسم نولثع أوناك نيريدملاكئاوا ن ١ يأا)

 ( 7٠٠٠٠٠١ نما يأةمسلن نويلم ٠٠١ نم ) لحجر: فالا ةمضح نأو ( اكريمأ

 ةكريمالا ةدحتملا تايالولا ةورث سدس نوكلع

 ٠١ طقف 00 ترز ) ليوا ىكردتكس كد نم ه ماعلا ِق فيكي لاقكر ناك

 مك لا ولا هك لدعمو . هيج يولم يأ اروسكو لاير نيبالم
 الابر ١5 ةقيقدلا يفو الابر ١١1١ ةعاسلا يف

 يف يزيلكنالا باونلا سلجم يف نييك ارتشالا معز اكل فزمرأر ل

 عتم : ةيكربمالا ةدحتملا ل تالايع . نك 3 )» نيك |رتطالا 2 ,7  هاتكا

 16 لمأتف ياما وا دع اهرص# داكي ال يتلا دالابلا كلن ة ةورب ناكأ ة ةعبسا

 01000000 تاككر وول هالو يف تاناعالاو تاقدصلا ركؤم ررق دقو
 نؤد يويلا مهبنك ريس اكريما يف ىرفلا لامع نم ًايظع اذار نا قو قرح

 مثدحأو بسكب نرملا ترم انوا نأ نيح يف « ةشيعملا تايجاح هيلطت ام ىتدا

 اعلا نم رفن فلالا ةينسكن أم فاعضا

 انفاملا يف .ةيقارلا كلاملا نم 11 لك نار 0 دهأوشلاو ةلثمالا هذه لثم

 ١ سأر حبصا ثىح ةقارلا داليلا يف يو . 2 اكحابو ادنالوهو ايلاطياو اسن رفو

 "نحن ةقرذثلا اذا يف ىح . ءاقترألا ةليلقلا البلا يف اهنم زك ! ىنظع ةوق لاملا
 تاحالاو ةداسبلا ِْظ وظحلا لها نم نب رك انني نأ له دحا الو ٌْ أمم ا نك



 4 ام 3 2

 3 ْ رقفلأو ىلا نب مظعلا نإابتلا

 رم افولا نأ نيخ :يف اهو نانا ىاراخلا قفدن مهلع تاريخا قفدتت ع

 او تومأل ام ًاماحن شعتلا ليس ُّق : اا لا ةقافلا مهعقدت ميو

 0 م 1

 لسور ع :راجدا ر 1 مهنرو ءامنغالا حدب لع ٍدهاوشو لما كنلاو

 ةيلاتلا تاياكسملا « لمعلاو لاملا سار نيب عارصلا » هباتك يف
 اهسفنل ا. دروتسأ نسالم كر لاير فلا ١١ ةنغةدس تشد ١11 ه3

 ةسجحا نوصحفش تاعاس ه ك رجا وشّتفم يبد انزوأ نم ايدول دع وفا نم

 تاغوصملاو يل |نم دب تأ اكيهان اذه. سبالملا كلتىلع ةلمتعملا ًاقودنصنسرالاو ٠

 لاير فلا ابتهنق يواسن يت لا :

 دنع هّتَجوُز تاناسح نع كوم ريغ ةنأ نمل دحأ نلعأ ةنيع ماعلا كلذ يفو ش

 فا ١ مفدي نا ديرب ال وأ ردقي ِ انغ ناك نأو هنأ لاق كلذ يف لثس امو . راحتلا ظ

 لاير فآلآ م. ةقفنلا هذه زواك لأ ىلع اهعم قفا هنأو هتحوز سالام تاقفن لاير

 لاير فلا ٠6 غلبت اب اذاف ماعلا ُْق ظ

 هينج راجيس لك نمو ًاراجيس 17 وحن مون لك ندب ناك ص خش نع يورو

 هينح فلا وحن هتفرغ شايرو اهبلك سبالم ىلع تقفنا ةديس نع يورو
 بّتتكلا اذه يفانضرغ سلو. هيلع ةلثما ديت دالب لك فو )5 0

 تامدقم رث ذن نأ يغتلل اعاو رذيتلا تاباكح صقب هطخسو ءىراقلا فطاوع ةحاهأ ظ

 يتلا ةعصانلا ةقيقحال الج مدقت اهف انبسحو . ةحيحص حتاتنلا نوكت يل ةنش

 ظ ةايلق تالك يف لمحت
 لضافتلا رس :

 ءارقفلا 'رقفاو ءاينغالا ىغا نيب ىرحالاب وأ رقفلاو ىلا 00000
 ناسنا امهنم الك نأ نيح يف ءامسااو ضرألا نب قرفلاك

 نم هايشالا ديدُملا طسنلا لماعلاو لاثمآلا ريثكللا ينولملا نإ 000 07
 قرفلا راشعم زشع غلب ال ًايظع ناك امهم يسلا و دابتحالا و طاشنلا و ةيلهالا ثيح 2

 اعر لب تارايتعالا هذه يف لماعو يتويلم ىأاست اعرو . ةوزلا وأ ةعبنلا فانتي

 اهيف ريتويلم ىلع لماع قاف ٠
 00 ظ ةيكاتعالا ٠ ا
 0 ميد 9 2 7 1

1 10 0 3 
: 5 5 1 

+ 0 



 ةك ارتشألا 00

 0 عن لضافتلا اذه رس وهام اذا : ءىراق لانس نا دب ال كاندو

 . اهيلكل رودقم يسلاو ًاناسنا كاذو ًاناسنا اذه ناكاذا سوكعملا نيابتلا اذه ببس

 يدارفالا ماظنلا بنذ لداعلا ريغ نإابتلا اذه ف تنذلا نا ةدحاو ةملكب ناآلا هس

 .ةلاتلا لوصفلا ىلا ءىراقلا لهمتسن كلذ حرشلو . رضاخا

 زوفلاو قايسلا ةيلح قف 0 0 لائق ٌضرتعاو رولا يرافق ع 1

 ب ةردقلاو 1 مدع 59 هسذ بدلا ناك ارق ف نمو نردقمو هناك امد

 زئافلاو عازب يف مث لب قياسا زوفلاو قابس ةيلح يف سانلا نأ نحا ةيندعو

 ٠ لطس ماظن دجوت د ناتج ال مبوقلا لداعلا ماظالاو عزانتلا ن .كلو . ىوقالا

 نوكي م اظنلأ نا نك قملا نث 7 8 عزانت |لخفتسا) ثمحو . 0 )او رصانتلا موشي عزافتلا

 011 طا نك يوقلا نكم كلذلو نيعزاتتملا نيب افصنم.ال هل ًامداخ
 ةدؤتو الهش . ةيلاتلا لوصنا| يف كلذ حرش ضرتعملا اذه ىربسو

 ل اغلا لمن ١

 لمعلا ءازاب ةورثلا

 ' يجن راكوا رفكر ىغك ساحلا بلب بهذي يذلا مظعلا علا كلا يف حال 0

 لب طقم لاو دل اراك اوحصا ن :ءذلا م دحاو يأ وا 00

 ينغلا اذه عمج ا لاؤسلا اذه ةلهو لوال كل رطخ ةفقاراا كلاملا ع

 0 له وأ + هئاهدو هتاح مأ هئاكذب مأ 5 هد ؟ ةمؤضلا 1 هذه

 9 ءامسلا نم ةمعن هيلع تلا اسزاخا

 ! كلو قف ثدعشلف

 ظ ىولس الرا
 ّللازا لوقت ىتح ءانيس ةيرب يف نيئات اوناك نيح ليئارسا ينب دهع يف نالا انسسا
 .ليئارسشا يتب ١ ىلع لري ناك (ك اوبعتي نا ريغ نم سانلا ىلع ةوزثلا هئامس نم ل

 يعد دق هللا. ناك نأو قازرالا نأ ريكفت ريغ نم ار 0 ل ىواسلاو نملا
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 ١ لمعلا ءازا ةوزلا :
 كه 520251172752332 0

 لذ يأ لمعلاب الا ضرالا نم اهجرخيتسي نا ناسنالا نكي ال سوألا يف 0

4 

 لكأت كيج قرعب مد ال لاق نيح للا دارأ ك ضرالا نواهحار | 000
 ةلحاقلا ءارحصلا ءانيس يف منال الا هينلا يف ليئارسا ينب ىثتسا امو . 7

 لمعلا ةرع لالا

 نامإ لذي اذا ذل 9 0 يواسي ام قزرلا نم ج رذتسإ نأ 1 ا

 ناك اذاف ( نييداصتقالا فرق ا يواسن هحآ رذشلا يف ةوق ( ناسا يأ (

 الير يواست لماعلا ةرجا تناكو الث. تابينج “ يواس حف بدرا كلزوح يف
 لغتشا ( كريغ وأ تنا ) الماع نال الا كنتزو> يف رصي مل حمقلا نم بدرآلا كلذف

 لاق كلذكو . ضرالا نم حمقلا نم“ بدرالا كلذ لغتس | ىقح مو ١ه.ضرالا يف“ دك

 وا تنا ) ًالماع نا دب الف حق بدرأ ءارش اهم كنكع تاهينح © كنزو> يف ناك اذا
 هب الامل تا دخلا هذه لصح َىح مو ١ ل ) كريغ

 فلا وأ ةئم كدي يق ناك اذا هنا : لاقي اهتحح لعرارغ ال يتلا ةدعاقلا هذه لتو
 وأ ةّثملا هتميق يواست ء م أ وأ علس وأ راقع كتزو>ح يف ناك وأ ةيح ا

 نم اولذي الام نال الا تابهذلا هذه تاصح ام هنأ رعاف هينح نويلملا وأ فلالا
 ام ءانعلاو بعتلا نم هلبصحم لجال لذي هينح لكف .اسواسن اه لك! ىذا

 00 منج يواسي
 لذي هنأ لقعي لهف ًالثم هينج نويلم هئايح يف عمح دق سانلا نم ديز ناكاذاف

 هينح نويلم يواسب ام ىساقو قاعو لجسلا نو
 نيبالم ه لجرلا اذه شيعب 2 ختقأ مويلا يف لاير لماعلا 8 رجا ناانض رفياذأ

 دج نر نأ بش يراك ةئش تف ٠ و وأ عوبسأ نويلم وحن وا 5 0

 كلوق امو . نيبالملا بحاح رمعب كالوق ف نويلملا بحاص رمت اذه. د داذجأ

 ريك رار

 هعتب هيج فلا ةثملا الو ىت> نردد دق نوك نأ ن .6 ال اذا“ ٍنويلملاف

 ؟ اذا اهلصح 21 هيج قرعو .

 ىوقلا لضافت 00
 وأ لمعلا ريدم وأ تتاكلا لمت ةمقف 1 ةمق توافتك لامعالا عاونأ 9 لوقت كلعل /

 وأ ضرالا ثرحي يذلا لعافلا لمع ةديقك تسيل يءاحلا وأ بيبطلا وأ ندنملا ٠



 ةك ارتشالا 2

 دع مهلقعو مهتيلهأ ِف ميافتك ب توافت سانلا لامتاف . عنصم يف لغتشي

 نيا لمعلا نم هلذ اع ةلءاطأ هن هنورت لصح دق ساثلا نم ”ديز نوكي نأ عدب الف ظ

 ةمسقلا يلاغلا

 بسحم اهساالو ايظع ًاتوافت توافتت لامعالا مق نا يف ةحاشم ال . تقدص
 ديز سسك اذاف . ةينا رمعلا هتدئافو هنتر ىلع لمعلا ةميق ساقت اعاو . ريضاخلا ماظنلا

 قا 000024 المع لثب دق نوك نأ بحي الثم هج فلا نمانلا نم

 الذان دعب آل ةهارأا وأ قابسلا وا راهتلا وا سبصنلاب هينج فلالا بسكب يذلاف .ًالثم
 وأ فلالا قحتسي ًامخض ًارسج يبي يذلا سدنيملا نكلو . ًاقاطم لمعلا ىف

 لاي ام ىلع وبر دق ةدئاف نارمءلا دافاو لمعلا كلذ يف ةيلقع ةوق لذي هنأ اهوحن

 رجالا 0

 ةتابح يف 0 نأ ريالا ن م دز ناكما ىف ناك نأ راتعالا اذه لع ان لف

 هد لمت مظعا 0 نيبالملا وا نويل هداهحو هيعت ءاقلو يقيقحلا هلك راما نم

 ريو ةدئاف 0 قار هعلا ا رجأ م اضعا هيلع قحتسو نام زلال ازه ىف نان

 ةلاح ف سكت 31

 ةدودحلا تاورثلاو ةلودبملا ىوقلا نيب وفاكتلا دقف

 ةهابنلاو ءاكذلا ىلا اهجوحاو لامهالا مظعأ نم ةيديدح ةكس ةرادا نا لاقي
 تاكرش مث ا 00| 1 للدح ككس هكرش تناك اعرو . ريدتلا نسحو
 ماعلا يف لاير فلا 4١ ىضاقتي لماعلا اهريدم ناكدقف . ملاعلا يف ةيديدحلا ككسلا

 اهاضاقتب يتلا هتيهام نم هينج نويلملا عمج يتح شيعي نا بجي ؟ىرت . ليق ام ىلع
 دك مقرا لقب ىذلا هلمتو دست لك ءافل

 لرد ًادج مخضأ تايهام .نوضاقتي نمم سانلا نم نوريثك دجوب نا دب 3

 لب بعت وأ لمح ءاقل ممايهام نوذخأب مهلك اوسبل نكلو ايناثاسأب ةكس ريدم ةيهام
 مهاثماو ةمحضلا تاكرشلا ءاسؤرك يلام ذوفن ءازج

 تاموكسحلا مظعا نا بيرالو . ةم وكح ةرادا وه ناسنأهلمعب لمت مظعا نا نظا

 معزف .٠ اهترادا تحن ةيوطنملا ةيوناثلا تام وكلا ددعتل ةيزيلكتالا ةموكحلا اهمهاو

 لذي ال ام ةيلاغلا ةنيغلا ىوقلا نملذس نأو آدح ًاردق نوكي نأ بجي ةموكحلا هذه

 لاونر مظعأ نم 1 جروج ديول ريخلا اهريزوف , برألا ةدم سالو دب دعا هريغ

5-5 



 نسر لمعلا ها زا ذو دل

 عمج ىتح شيعي نا بحب كو . جروج ديوأ رتسملا بئار وه يف . مههناو خراتلا

 ؛ هينار نم هينج نويلملا
 سارتي نأ سجن ماعلا يف هينج تقلا 4”7ىضاقس يذلا ةيواسل رثلا يروا

 ىتح ًارائرد ابنه قفشي الو هتسهام لك رفو» ناو ةلاوسم انا 0 1 6١

 نويلملا عمجم
 ًاماع ١ ىمظفلا ةكربمالا_ ةيروبطا ساس نأ تحب كلذكر و

 باسحلا اذه ىلع ءانبو . ماعلا يف هينح فلا 6 ىضاقتي هنال نويلملا عمجي ىتح ةيلاوتم

 نم عنج نا هنكك ىتح ماع تال ةكريمالا ةيزوبلا راثك د سا 0

 لب ينم [ادحناو انس قفني مل اذا اذه هينح نويلم ٠٠١ تغلب يتلا هثورت / هيه!

 املك اهرذ دا اذا -
 ةنيعا ةيهاومو هأوق نم لذبو ةغان سائلا نم ديز ناك هيف هنأ مدقت امم ىرتف

 .هلمت هقحتس يذلا رجالا ىضاقتي ناكاذأ هتايح يف ةمخض ةورث عمجم الفل معلا نم

 ا ودهاحو ىوقلا نم اولذب امههو ءاغبن أوناك امبد» ةمحضلا تاوزلا هذهأ وعمج نيذلاو .

 7 اهوعمح فنك ًاذاف . مهامعا رجا نم اهوعمج دق اونوكي نا نكم ال لمعلا يف
 هلمعل ازعل ْق عقت ال نيداللو فولالا نأ ذأ انل ترث دقف

 اذاو: مدعلا نم تحت الو ىولسلاو نملا لوزن هامسلا نم هيلع تا 00030
 نم ه ريغ نأ د الاف هلا يواسإ بعد الا 0 ال ةدمش هيلا يا وأ هينكلا ناك

 حصي له 7 كلذ فيكف . اهذخا وهو نيبالملا وأ فولالا كلت لباقم يف اوبعت سانلا
 ىلع بقاعت رضاملا ماظناا نيناوق نال . ال + ًاسالتخا فولالا هذه سلتخا هنأ لوقلا
 ًاسالتخا مهنيبالم اوعمج نأ نيينورلملا ريهام ىلع ليحتسي اذِطو . ضالتخالا

 يلاتلا لصفلا يف هح رشن ١! وهو . نوناقلا ةرثاد نمض ةليخلا الا قد ل



 ةك ارتشألا ١

 انآ ةرثلا دمح ىلأ ةعزانتلا 0

 ابمساقت. فيكو ةعيبظلا نم قازرالا ج ر>تست فيك ح رشن لصفلا اذه يف
 بولسأ لل قارا .ةروساتت سانلا نا ءالج- لكب كل حضتب مث نمو . ساثلا

 نوامعي_ نم نرريثك نأ ثيح اهليصحم يف يك ارتشا بواسال ةسك اعملا لك ؟ اعم

 نولاني ًاقلطم نوامعي ال نم يك نأ لب هنم 1 < نولاثي قزرلا ليصح يف البلق

 طسقلا الا نولاني ال ًاريثك نوناعيو نولمع نيذلا ريهالا ناو ؛ ًادج رفوالا طسقلا
 اهليصحتل سسانم ريغ قازرالا عيزوت نا ىرتس ىرخا ةرامعبو . لالا

 ةعيرالا قازرالا رداصم

 00000001 ارا لصحل رداصم ةعبرا ىلا نويداصتقالا ىدتها
 نم عونب درف لك ص تي ثيحب دارفالا ىلع لامجالا اهيف عزوتف نامزو ناكم لك

 دارفا كرتشي ثيحنو ضءب ىلع اهبضعب فقوتب ةكيتشم لامعالا نوكت ثيحنو لمعلا

 يهو اهم يل 21-6

 ًاياقع وأ ا هعوت 0 لفاطلال 2--

 لغتست وأ اهف لمعي يتلا ضرالا ١"

 لالل سارت وا لاما +
 "00 وأ مودل بحاص وا لمعلا ردم 5

 لماعلا لمع

 0000 0000 اتا هددو ناسثالا نوكي نحل ةراضحلا دهع لوا يف
 ااا 00 ااد]] ناار امأو - ضرالاو لماعلا .: نانثا الا رداصملا هذه
 3 نوكيو هل ًاربدمو هلمعل اد وه نوكي لم اعلا نأ يأ . لماعلا قف نرتتسم

 ماعلا .يف ضرالا ًاراذب ضرالا ةلذ نم رفود نا هيلع نا يا. لاثا سأر نحاض

 هلام نكأر وه راذبلا أذهف يلاتلا

 ٍض رالا يف لماعلا لعب . ماعلا لمت ىوس "ينلا ةمبق نوكيت ال دهعلا ل وأ يف

١ ْ ٍْ 



 06 تاوزلا دشح ىلا ةيعزاتتلا

 تء عقوو راو دربلا ىماق :الاو هنكسف خول لا 3

 10 ثنا 0 0 : 000 0 0 فاينالا ج 2

 ينبيو عدزيبو مل ل رخآ

 / ا ءاح 00 0 0-2 ف ُ دي ال

 نق ى رقف طق 0 تال ف 3 وعمجمتف ةنك 1

 7 رئاكن 9 دافحالاو 00 3 اهلها ةسحر 00 0 1 1 ١

0 
0 

 م

 3 تاشنو 000 3 اه .٠ لزمو هدود 1 2 تواقتف ن

 0 رفول قزرلا لاي كاذ . ا رمد + يارا لإ اب هاذ
 --00 دفالا الا

 تح 0 هريغ قيس دق دق يوقلا ناكاذا ةمسقلا ٠ هذه ا 0 أع ْ

 لفتشنت د 0 0 1 طواف 1 3 30 ف كبد ب 6 -



 0 0 زا نا 31 دن اذ ع ا ضرالا 1

 ٠ : 6« ثاث الا ذجأت

 هتكت دي ىرخنأ ل يدع :١ 00 دياز جومباف

 ١ ”' نمو ٠ 3 ض تتار كادنأ 2 لغو الغ نم ث هنلثلا

 أر 5 0 يل لكاس هن 1: ضارألا دوحا زوحتسا

 ا 1 عازر عاج رم عيش رع
 لا لبحر دوا يلا 2 :: هل 1 دلاخ هعاح 00 تاذ 0

 فض 1 3 دز ز ايف مدخلا ل 1 كَ 0

 7 0 000 )4 كلتا فصن

 6 هنا ءايكذإ ايح 20: دنيز هباحاف

 ' 3 18 نم  هاشاقت -: ناكيذا ع 2 د نال هضرأ نم

 9 0 1 10 ْ 14 : 3 5 اوقنب د وا اب نا ريغ 7 هل مشومساقيو ا 1



 ا؛ذي/ تاوؤلا دش ةيعزانتلا للا

 لغتش اذه . اهتلغ نم مسقب عنو أبيف قامو ضرالا يف لغتشي 0 قبرفو ظ

 كاذ لوعيو هسفن لوعي يل

 هيلع رابغ الو . ةميق تاذ اهلعجو يضارالا زايتحا ةيفكل ينيبط ليثع اذه

 در عامجالا عم ةنراح عزانتلا 4 ةيس تماد ا

 ضرالا لعدو ةيكلملا ءوشن يف دي>ولا لماعلا يبيبطلا بولسالا اذه نك مو

 : بعت نأ ريغ نه را اهمحاصل لغتو لماعلا لمت نم نع ىرشنو عابتف ةيبق تاف

 ازغاذا موقلا لطبف . لاحفتسالاو ةوقلا اهدامع ةيكلملل ىرخا سيلاسأ تآشن لب
 ءوامت خراتلاو . اهتلغ مهمساقيو اموعرزب لاجرل اهعطقاو اهكلمتسا ا رفظو ةلحم ٠

 كلذ ىلع دهاوشلا ن. 3

 ةميقلاب ضراالا تدوافت رس

 ةدعاق لع نورا انمهم هنأ ىلع . دهاوشلا دارنا يف طستلا انه انمه نم سلو

 هيوذ نع ايد اهبضرعو ضرالا لوط 2 برضي نا سعصتدسإ ناسنالا ناف

 4يح نم و يطاق ىلا ةا قف هنال 98 08 لمعلا ٍْق 0 ههه موعم سف

 اهدوحو لب لماعلل ديحولا تذاحخلات تيببل ضرألا ةدوشا ير ةهدح نمد متواعمو

 نوكت دقو . لوالاو ىوقالا بذاجلا وه ةيرقلا وأ رفكيملا وا ةلغأ نم ةيرقم لع

 هليلعت مدقت ا ةميق اهنملقأ نوكت اهدعبل اهنكلوبصخاو اهنم درعا ةيسألا لا ٠
 8 ضرالانم ةب رةم لع ةعاج دوحو وه ةمق ضرالا لعن يذلا لاعفاا ل ماعلا اذاف.

 حبصت املحنم ةءاما هيف لحرت مون ياو . ةمبق ضرالل ناك ا ةَءاّمجا دوجو الواو

 ضزالا نأ تح . ضرالا ةم تسفترا ةلحت يف ةعاملا ترك 0 02030000 ١
 يف يتا ضرالا ةميق نع ًادج ًاذج اهتميق عفترت ةنيدملا يف لاغشالا ةطقن يف يتلا
 اهنحاوض يفو ةئدملا فارطا

 .ةشدمو ا دلب 1 نامعلل ةلثام 5 ن الاناسن الك اهف رعب ة هقيقح هذه 1

 كلأل لضف ال نأ يش اممزاول نم ةمردا يش يتلاو اهنع ةمحانلا ىرخإالا ةغملا اغاو :

 تعمجت يتلا ةعاجبال لضفلا لك لبضفلا امنأو . ةنيمثو ةيلاغ اهتميق لعج يف ضرالا '

 (؟) ْ اة



 كاكا 7 5

 00 ل ةسق داز ةعاجلا عاما. اهنم ةبرقم لع وأ ضرالا كلت لوخ
 ىف اموت 5 00 ىلع بج يتلا ةقيقحلا يه هذه . 2١0 ةدايزلا هذه ةرع حب

 0 ا ظ حبلا ناكرا نم اال ةلاتلا انثحت ايه
 007 ٠ ا 100

 أ ا 0 ضرالا ةميقو لمعلا 4 ةخبق تأشن فك مدقت ايف ان

 7 ' تأشن فك ىر نا كك بعتيو هيف لمعي نأ ريغ نم ايكلا هلام ين تدبصأ

 و : كالا وه ام 5 نا بحت عوضوملا اذه. لاسرتسالا لبق ن كلو . لاملا ةمبق

 4 ب لا ىلع ام

 كذا نعل هل الام ةلغلا تسلف اهلكاو ضرالا ن م ةلغلا ديز ج ر>تسا ْ

 ام ناك رخ 0١ هيا رخ داو ابضنب لك اف هتجاح نم رك اعلا نم ج رختسا

 ظ دصخو عرزيو حلفي وهو تقولا نم عسّتم هل قس اف هلال فاك الاب ماجا

 : ةلاغشنم اذه ن1 ةراصعا لدب ةلغلا نم 2 ركل مفدي نأ ةنكمأ : ةريصخ رفض يل

 ع ركب نوكيو اهرفض هلاك دز نوكب ةلاخلا هذه قو ذاضلعاو عدذلا ن ع امري

 : مزاللا بعتلا ردقب ةلغلا نم "يلا لؤاغتسا يف سمت كاذ نال ةلعاا يم لفتسا ف و

 ' 1 ل 1| اردت ةريغلا رفخ يف بعت اذه نالؤ . ةريصللا رفضا
 ااا زا 000 لمت ةق وأ ست ةر ست ةرغ اضياقت نينثالا ”ناكو
 ' هل ريخ لب ةدحاو هل ةجيتنلا نال طقف ًاعراز ناك وا ًاعم ةريصح رفاضو ًاعراز ديز

 ع 13 ًاذاف . هل وأزملاب هلهستسي و هد. ] صاخ لمعي ل نع ل نأ رك و

 (آ 0000000000 ١] ل1 لا جاع قاتسلو لسلا ةجنتت نم كتزوح يف
 ” هنكمت نأ ءاشن ال يذلا ىوألاو هشرتفت ال يذلا ريضحلاو ةرخ ملا ةلغلاف .ًالمم دعي
 0 , ضاقت نإ رت كلل لام كلذ لك كتوقل اهلغتست نا ءاشن ال يتلا ضؤالاو
 : كل عفنو ةميق وذ وه ام ءيش يا

 ند 4 ١

 دقنلا وه ام

 20 ناردقت ال كنال ةملكلا : ىدم لكب لام كعب َ ةعوب ” ناك امش قتلا اماو

 . تاطبتس يل وهو ٠ طقف لاملا لع وه اأو هيلا يوأت وأ هسلت وأ هنرشت وأ

 مرات امارع لب 5 7 ةديدملا رصم يف ضراإلا نا كلذ دهاوش نم (1)

 00 را ْ تابينجلاب عابب اهنم عبرملا رثملا حهصاف



 ةهسيسسسلل

 1 تاوزلا دشحل ةيعزانلا لسلا

 هحرش اك اهتاثزج طبضو ةضياقملا لبست يهون ةعطم ش0 0 ا
 لماعتلا ماظن ناكاذا الا ًايهذ ناك ولو تح ةمبق دقنلل نوكي ال كلذلو . ن وبداصتقالا ٠

 تداسو 3 طقس قم نكتلو ةقلطملا ىذوفلا نم ةميلس ةيعامجالا ة َ ءطاو انا

 ذم هدنع نم نع ذدئامحو . ان هةمق دقنلل قس ال لافللا نكر 2 ىضذوفلا

 ةميث يف لضفلاف . هلك هنويل قى ا كب بهذ هدنع نم ىنغأ جيسأ عارذو ف

 لماع لَ نمل قاشاو ماظنلا بابتتسال وه اعأ دقتلا

 لانا ىنعم وه كلذو دقنلا ننعم اذه

 ني ام لما ذاع رح 0 لاملا عسو يف ل لعن نأ يف
 لاملا ل له 5 5

 ضرلالا ف نوادتعي 8 ةريغص ةل< يف مثو دلاخو رككو ورم و ديز ةباكح نل دوعن

 قراحلا لصفلا يف مثاندهع ام ىلع نوشيعتيو امولغتسو

 داك هتايع خم هب تانقيل هةر هلع ٠ 00 ام نأ ركب دجو مون تا

 ةمضاه ( هللا ءاش ام ) مثدعمو ةديجمب تو( ظفحي انر) نورك هد

 امر موق هتلدعل قس ال اه رخددا ىلا ةلغلا نم اهسف رذ اذا اذ راذنلا تقو نأو

 نم رحم ديز نال كلذ قدين نم ادب رب يف . د داصطا مز نا

 ْ ها نس 3510

 قس ال يراذب ترذب اذاو دفنت داكن يتلغ نأ حاصاي » : هل لاقو ديز ىلابهذ

 كتلغ لضف' نم نقض رقت هللاق: , ديدملا مسوملا نيحي نأ ل هنواك أب ءيش يتليعا اهنما

 00 10 فو تدضح قم قح دادمأ ٠

 . رطضتو كتلغ لك دفنتسأ داكن نالا ْدْنِم حصا اذا » : لاقو ديز مربتف
 دو كتلغ نوكأ نأ دم تقول اذه لثف يف مداقلا ماعلا يف لعفت فككف ضرقت نأ

 . نالا ضرتقت نأ دير ام ينض دئنح ضرتقت نأ ديالف . اهنم ينتيف فو أم تصقن

 « يفت نا عيطتست دوعن الو ماع كعب اما كد دادزيو ايمن قب اذكهو

 .تعرز ام ينعض عرذأو دهتجا ناب لبقتسملا يف نبدلا ىفالثا نأ »:ركب باجاف

 ْ )» يدالوأ راكو قجوز 3

 دقل يحاصاي ال .ال . رديبا باسك لقا باسح نو نأ 0000
 هنم نيد قوتسا نأ تعطتسا دهحلابو كلبق ًادلاخ خرا



 000 ع 0 ةحضتلا هذه 0 0

 ١ 0 0 رشا نع يدع تاغ 9 اديردع فا هادما:رشنلا كيفا -
 1 8 ضرقلا دقع طرشلا اذه ىلع
 .ةرشلا 2 نيل طتاد - 5 لضفي - 0 رغب درز راص ع 8

 يا : 010 ة لظئاف نه 1 جتني اعو 000 عمر ا وأ در نهد

 : م وهو حدكيو دكبو بعد هريغو 7 ءائع لو بعت الب هيلع قفدش قزرلا راص

 هنم رفو اموهلاملضفب يرتشي راصلب هلام ظئاف نم هشحب ام ىلع هوارثا رصتقا امو

 8 0 رضاخلا اوجلاعيو ىبقمر اودي ىكل ىهيضا 21 عي ىلا ةقافلا مثر ضف ند ميضارا

 0 وهو كلاثلا ردصملا فص ف لدن ىرعشتو 0 ا 1 رامتعا ضرالاو

 6  ةدودعم قو يناثلا ردصملا فص 2 لذخد) لغتسو عرر اع رأب دعابو . 5 دعت و

 يا ب لاما فص يف اهربتعت نحو اهمف يداصتقالا رظن وه اذه ارا

 .: ظ اعدام ريغ ايي لماعلاو ًالعف ىرشتو

 00 هنف ة جرحال - د لاملا لظئاف وأ ة هدد ؟ افلا ماظن امن وحللا اذه لع

 5 عاق عزان كلا هن كءاخ ام م

 ل يالا اذه تام ولو 0 هتاغ لضف سخن نأ ديزل حب خبطلا

 : 3 لأب ىح ةشيعلا يف نماضتلا 0 5 2 دهاعت م هنالو لع اف 8 اديز نال

 ها 0 مايالا فورص هب تردغو لاوجالا هتاخ ول ايف ةقافلا رش

 كمال: قمل: 1 لتر أ ىلع ةأفاكم بلط اذا هيلع بيزا الو مول ال كلنإف

 1 تا يال ءافيالا نع اح اذا يف عايضلل هحرش يذلا ) هتاغ ( هلام صب رد

 هلا : متل نم ةيدف نامر> يناثلا ٠ كلذ ريغوأ ضرالا لح وا ضرملاك ناسآلا

 وف هذه هاوعد تحص ول اهف هْض رش م رفوي < 4 هعشفن لع ه ريش أ هضرش يذلا

 ٠ 0 سنت .مايالا نم امو قزرلا نا جاتحا اذا هنال ا الو هلال ظئاف نالط يف قدح وذ

 3 :1 ا ف م ةهضرم بيس 1: ٍٍب بدجح باسا بدأ لمعلا ن 0
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 ا تاوزلا دش ةيعزانتلا لسلا

 لمعلا ريبدت ةميق

 ىلع ةمؤأولا 4 صالا ين ئارالا نع ا | بحقل ر رع : :ل+لا 40-5 باح كل ْناكو

 أوريس نأ ناو ِيض خارالا -1 لأ لوصولا اومار أذا أوناكف : رخآلا ناجل

 نوريعي ثسدح ةقرمت ريع ةضر رع ةضاخ ىلا اوغلس نأ 2 ءىطاغثلا ىلع ةليوط ةقانرم :

 ضرالا كل: ىلا نونثني مث ىرخالا ةفضلا ىلا
 ريط> رطاخ يىل رطخ دقل » : هل لاقو ديز ىلا نع ىفاو مول تاذ ينف

 ةراسم رفوف ةيصخلا يضارالا 40-5 ىلا هيلع ريعت رملاىلع 0 يب نأ وهو نأشلا .

 لوصولا رذعتا ةلمبد يضارالا كلت م انعم نأ ت لع 0 2 هلا لوضاولا ول م :

 « ةيصخ اهنا عم !مدلأ

 برقا ةديعبلا مويض دا ىلا اولصي ل سانلل 8 ينبأ نأ 5007 يع

 م سانال هبيرقتو قيرطلا ليهست نم انتدئاف امو .7 ليبس
 ًاراع  مويلا يف ربع اذاف رباع لك نع نة هيلع ريسملا 2 5

 ةاعدتم بولس الا اذه نوني 50 رن أهف ةلأسنا - 5 لاق م ةيرنه ديز 0

 مثديكل موصخلا نا نكم تق يش م يردن ال رار ىلا يدوب ماصلاو ماصدال ١ ؛

 زسمحلا نومدم .

 ىلع طرتعن نا وهو رشا ناينب نم هن. ةيفشل رخآ عورشم اندنع 11

 هريس لباقم ماعلا يف ةلغ دادما 6 مهنم دحاو لك مفدي ناب رسجلا ءان لبق ناكسلا

 رس ىلع
 لك اشم ىلا ٍيدؤت لق ا ةقيرطلا هذهو

 اهلعدنو الع ندب عضنف ةلدوم ةديدع ي ذارأ كانه دحول ٠ ىرخأ ة هقب ل 5

 رضارا لا نيحاتحملا نيحالفلا ضعبل 0 هائملب ىقىهو رع 95 ءاش لق ان 1

 امال ايل نوتفاهني مهنا بير الو . ثلثاا وأ عبرلاب يضارالا كلت اوعرزب نأ ةعارزا

 71 ؛ جر
 70 تسينض اح وح شل بلا 5-0-7597 5 91 2-1 ,

 ةعبأ را نالا 0 يتلا يضارالا سس برؤأ

 روبعلا ةمرض ى خاقتو يضارالا كلّتعو ريشا 0 - 8 هذه . 1 م

 يبن فك نكلو ا 5 د( 0 . ضيا هيلع

 تف
 م



 706 ٠ اريشالا 1 ! 1 7

 8 - سس 1 5 م 1 طلل اذ اللا 0:24
 1 4 0 م ١ ر او ةلاسملا هذهب ةليوط تاكف دقؤ هئاش م نم كيج + ال ع

 0006 اريك المع فلكم اناو هئاني
 5 ا 0 رق دعا ااانإلا ربحا اذه ءانباةفك حرشإ نعم. لمحو

 كنا جاتحم . ةيشن نا كش ال انددو تناو انأ نكلو ا لاقو . ديز عنتقا
 : 12 ا تب نا كده ف

 0 نيد ١

 نم كارايل ةلفشأ كرتي نأ ديرب نمد . 0 نواغتشي انعم اجر لر

 000000000077 عورتا هدئاف عزوتت الثل انل ءاكرش ديرن ال --
 010 ش ٍ 1 ُ

 هج فثم ةزجا عقدت نأ ردق نع للا لضفب تنأو : ”ةلاماع نيرشع هكا

 ماعلا ةدم لماع

 دئافلا ديعب لمعل يلام رذ دع 1 نأ رظننت لهو . هللا . هللا

 كل تد رش كَ 0 ةدئافلا نومضم ةتكلاو _

 لع 5 . ةتدئاقب أذه عنتقا َّىدد د عورمشم ا ند نعم لاز امو

 0 روجأ 2 يم كرش نك عم ا كءسو قف له نكلو اع

0 

 , غورشلا نم حرا يهم ك دقن نأ كنف عاوسأ ا ادا

 اعده دهمتلا انأو ةركفلا بحاص انا اه 1

 : ةحبق ركشلل لهو 9 ًاشيع 00 غلا نا ينعن و 9 ه ركفلا بحاص 8

 تقولا مشع يضقتو لمعت ال ال تنأ اهف 7 ًاشيع ناعطي م ولا د لكلا نأ سنو -
 .: ركفلاب ردحاف اشيع مط ديكلا ناك اذاف . ريطفلا لكأت كلذ 6 ربا مولا ادم وت ل

 1 ىلع رطيستاو ليما َّق ا بردا انأو 0 كلذ نإ انآ . اهيا اهدع ماس نا

 : 1 ا ! ناف د ل لب يشع لك سكب تلاد 0 داكف

 4 1 ش أهم منعا ةدئاف و

 ا 0 الا ل لالا م جالب اعيش فرعا الف. الام جتني ةلد لاملا نأ دل م ًاجع ٌُظ

 ئ 9 لاملا 7 ام 0 ةيلقع ةوق لذبأ اناف . ةيصخشلا ىوقلا ن + ناسكالا ةلدم ام

 0 0 ا لذيت اذاق تنااباق ةينديلا ىوقلا



 ١ تاوزلا دش ةيعزانتلا ليسلا

 ًافاك كلقع ل ا ايش عفدأ الءانأ ذأ: ل ددز ظمتق .

 رسلا رناف ش

 رسما نباف ًايفاك كلام ناك ناف يركف نم اعيش كن 3 انأو ّ_

 عابرا " يل . قفتت لاعتف . كركفل مزال يللامو يلام مزال كركف اذا . كحبو -

 عبرلا كلو عو رشملا عابرأ
 ريغ لمعلا, نوموش, ئذلا نك امملا لاعلاو . حيرلا مساقت ىلع اقفتا لادجلا دعبو

 ةلضاختو ةنرغم تناك ةرجالا نال وحدا اول 1 0 ةساالوت يلح لا 0
 هطبنتسم )١( ءاقرف ةثالث هيف كرتشي ملول مث امو  عورمشتملا م اذكعو . روفلا ىلع

 لاعلا قيرذ () لاما بحاض () هلغ رطسداال
 طابنتسا وهو قازرالا ليصحتل عبارلا ردصملا ًاشن فيك مهفت ةشقانملا هذه نم
 وهو ًادج ًايرهو> رخآ ًارهآ دضتسن اهنمو . ةترادأو هريدلو ك0 000

 نأ أ عيطتسإ هدحو لاملا الف ةوزلا ليصف ةمزالتم لماوع ةفرعملاو لمعلاو لاملا نأ

 خيطتست ةفرعملا الو اكرتشم ارك الخ ع نا عيطتسي هدحو لماعلا الولمعب موق

 ةنماضتم لماوع ةنالاث يف ٠ كلذ

 - لمعلا لداح رذدم الا سيل يذلا لاملاف هأرح ّ , راج عزاذتلا سومان مأد امو .

 نم ايف نعل وه لب لمت لصاح 2 ةقيقحلاب وه امو ةحاطا تقول ارتد

 لاملأ _ ًامدقم.هلمص ةحيش ضب لماعلا كالبتسا لباقم يف لمالا 0000

 بَحاص عزانتلا ةنس لضفب ( لاملا اذه ) حبصأ  ةليْلاب لب لعفلاب احنا ربل يذلا

 عورمشملا ن نع لمعلا ريدم نمو لماعلا نم م هيحاص نال + اذا  لواآلا ذوفنلا

 . اههملا هلم هيلا جوحا اههو . ةيالثلا ءالؤه ن م ةقاقلا ةيع نم را هنالو . كرتشملا

 بيصنلا لماعلل كو لمعلا ة ةدعش نم رفوالاو لوالا بيصنلا لاعمال ناك كليف

 : ' لقالاو ريخالا

 بحاص حصاو لاملا لحفتسا فيك حاضيا ركاب كل لحي يلاتلا لصفلا ينو
 ًاضيأ ريدملا ركفلا ىلعو لمعلا ىلع ةدايسلا هل تراصو لوالا ذوفنلا



 ؟

 ع

 * لالا | ةلود 0

 : بالا 6 4 . يف جاتال روط» ا نروصت ىتلا ةقياسلا لوصفلا يف اير
 7 ا ةياكح ف اها لمعلا يف ناسنالا د يتلا ةوقلا وه يقيبقحلا جنتملا لماعلا نأ ٠

 يو ةيلقعو 0 ةوقب 2 هلمعي ام يو ةيئدب :ناعوت ةوقلا هذه نأ رسجلا

 0 هركف ةوقب عورشملا طبنتسم هريدي ام

 3 7 3 ف لوالا لضفلا ةبحاص يه يتلا ةيركفلا ةوقلا نا لصفلا اذه يف يرنسو

 - اهديب اهاقتعا لبح تعنطصا ام 3 لاملل اريسا عقو ام وأ تناك جاتتالا تايلمت

 00 شقارب اهسفن ىلع تنج
 .طابتمالاد 00 هك ىلإ ينأنو رزرضحتلا دوهع لئاوأ ارو يي 2

 5 2 روطتلا اذه يف تاعارتذالا 7

 و دام ْن ولت 5 نوشميف ةديسبلا ا ا دن ىانلا ناك امدب

 0 م . ةقدو هرحو و هركف يف ( يهتلت ا غباوتلاو ) ةغباثلا رهظ قاتلا نومئسم

 ةلآلا يه ةوقلا هذه مادختسال لا عرتخاو راذبلا ةوق فشتد 11 ياكم العلا

 | لارا دو. ةاكار أ رييست 2 ا الا حز ماددتسال ةلدسو عرتخا 2 ةيراذبلا

 0 رتخأ زا ربا ىلع ةردق ةغباتلا سيل 0 و ةدئافلا مظع بيجعلا عارتخالا اذه نا

 يللا . ةيعانصلا ةفرعملا يناتخم نيديدع لام ىلا جاتحي هنال لمعلا زيح ىلا

 00 ل ل نع مهينغي مثدنع رذدم الذا اروف دقن حادا نومعول

 1 0 .هراخداو لاملأ عمج 0 ىلادا نك ايدو هبال هدنع لام آل وهو :٠ لحمل عراا

 0 ريكقتا يف يف ًالغشنم 3 تكف اسلا لصفلا يف ه رء 2م اهروص الك يتلا بيل اسالا

 0 : 1 ظ هعارتدا قيقحل ناتحالاو 4 ردتلاو

 / هعو در لع 7 يحس ك لاملا بحاص 2 1 اكول طضا كلذلو
0 

 1 0س 006-3 دهجلا دعبو ٠ ا ا ا 1 ىلع اعل را
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 829-5 ا لل يف فيفا 000 3

 هه لاملا ةلود وطن

 ثناك نا ةمواسملا توناف ةدئافلا نهد ةيصدخ 06 هةمواس يلاملا لهح 0 نك كَ

 عورمشملا اقييدر 2 0 ةئناد عورمشملا بحاص ةصخحو اد ةمظع يلاملا ةصح

 كلذ هس زد نا برسش اهمظعمو ةرفاولا ت أريخلا * ردد حبصأو لعفلا : نا ا

 اوناكف قاشملا اومشو لمعلا يف ةيندنلا مهاوق اولذب نيذلا لاهلا اناا ان يللاملا

 امج رظنلا عطقب لمعلا باون | ىلع مهتمحازم هتنيع ام ردق ىلع يعويلا مهلمت رجا نول
 رحال كالذي اوضر نا الا 6 ءاع ناكامو . ةرفاولا حابرالا نم ردب عورمتملا ناك

 . اوعاج الاو ىخرلا الآ مط لبق ال كلذلو لمعلا 0 ْق لذدي ال ىكرب ال نمو

 ةنسلا هذه بسحب نيمولظم 3 الو ًاماظ يلاملا عزاقتلا 4 هنس ىذت قم وه اذه.

 : هل لوش نأ كلذ حابرالا نم ه٠ عرتخا ةغب أم :أ| بيصن ناك امنوا

 فكعو قم رايخا ىف هلع هم هلذب امو يلاملا انديس الول كو انه كاس

 تكساو كبر ركشاو ضراف 0 ءازج انش تللام ١
 ةئرهلل هجروا يذلا يارتخا يبو ٠ تم أ كعب دك . تدضرو 0

 . يارت>أ ة ةرمش نوعتوتم ممدحو نييلاملا ن 1 ىرراإلا+ تراص اهمرت ةيعامجالا : ٠

 طوطخلا رم هش ةفلغم ةم ضرالا ة 5 ركلا تحصاو ضرالاةيديدجلا ككسلا تألم دقق [

 ناكف لماعلا اماو . عارتخالا اذه تأ رك رك نون نيام ريغىرا اليف كلو هير
 آرثك رافد عارتخالا نال لايرلا عاب رآ “ نالا حبصاف لاير لفعارخالا لقه رج 5

 ٠ لقالا رحالا لوبق يف نوسفانتبو لمعلا باوا ىلع نواز اوراصف لاهعلا نحل

 بسحب ال هنال يركسي ال ىلا[1و هز مطق يعارتذا نال. ىنئعلي لماغلا حيصاو :

 عرتخا و شعأ مو دلوأ 5 ينئيلف. هلام ري لمت ف اضف :

 عاربخا : : عارتخا 0 ىلع قدصي ةيديدجا تكس || عارتخا ناش هانلق امو

 لهؤو٠ ةيئانر ل تاللالا | عارخأو ةديدعلا ةكن اكملا تل 'الا عيج عاربخأو ماربلا :

 ند نار معلا اياز 04 ىوح ف مظعأ نيرشثعلا نرقلا تلمح يتلا تاءارتخالا دع نكي 1 ٠

ٍ 
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 ًاعم هتمْدق : يتلا روصعلا م

 نم ريم 5 ةحارألا | ماس ةقيقطاب 00 نارمعلا ف تاعارخالا نأش وه 6

 ةفعاضمل افلشو لمعلا ف ةلوذ ١ ا كم /| قىوقلا ق ع ءبعلا 0-52 ةلماعلا 0

 محنتلا ةفعاطم ف ا ءاسو 4 ما كم || ىوقلا لذب لَو ممم سانقب ساقث ال ةفعاضم ِْ جاتاالا

 0 20 ةيسلا
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 0 1 ا 50 تاقء ءط 0 رمغت : ةيرشلا ةاحلا َّق تاغاوخالا هد أ

 . ةقبطل ءانهاو ةدعالاو ميعنلا م ال لع ةهج نم ةحاشم الب ناك سكعلا لب ءاوسلا
 . فونص .آولم لب باسح الاب خذبلا َفوُصلك اوفوت - نأ مهعس و ْق راص - ءانغالا

 . ىرخأ ههجح نمو ٠ . فرتثلا نهم ةدب دبح فوُص طاينتسا نويل اطقم , اوراصو مهخذب
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 ٍ 0 عوج توم او روضتلا نم رقفااو ةقافلاو ءاقشلا ف لابعلا تاقيط يداعل ةلع راص

 1 0 قزريسإو لغتشل نأ عييطتسل ترف لك ناك ةيندملا دهع تاو ف ْ

 . ةلافطاو هت>وزو وه لغتشإ نا رطخيل وأ 0 توعل لا سس و 0 ةعبطلا

 ل امأ ١ هداهتحا ردق ىلع مي ةلوهسإ هتلمع شع لص 36 ل اوشدعي ل ظ

 - "م ال 0 نأ لاوحالا صعب ْق رطضو هليل صعب و هراه حدك لماءلاىرتف

 لف وعاش 2 ةتلع دوأ ىلء لصحب يك! لمعلا ةرئاد يف لذا وأ ةرياعلا نم

 000 ١ هددعلا ةليلقب تسل يهو لاعلا نم ةقبطلا هذه ىلع يقرلا اذه

 ك0 ةقيطلا 1 لب ةاديضاللا ةيندملا ءامعأ نم ةيساقع أاهدحو ةقيطلا هذه امو

 ٍِإ  اهيضري ةقبطلا هذه 0 ايندلا ةقيطلان م 15 ةساقم م . معزو رمذتتو <شتت مآ

 ظ م ةرطضف ىطسولا ةقبطلا اماو تايلاكلاب عمطت 0 تانحاحلا نما لئاقلا

 هب ا 3 اضل شعتلا لئاسو تايضتقمو يعامجالا ماظن | تام زاةسمو فططاوعلا

 1 كلذ ىلع ايه - 2 0 ني> يف يف رهظلا ت ثدح نم ام ايلعأا 42 طلاب 0 ردشب

 5 . سانلا 0 0 اورو اد لا ناك مون هد دوهع لئاو | وأ ف

 . نوليلق مو 3 وأ م,ماكحو مهوامتز الا مونم دش اهو“ ةشدعملا قدس ف نب راقتم

 م لاملا كولم خذبلا لهأ حيبصاف' ناالا امأ ٠ ءالؤه ىلع ا خذبلا ناكف

 .دسحلا 5 ةريغلا ريثثو لاهلا ةقبطل ماظنلا أذه رش حضف# مثددع ةرفوو ٠ نوديدع

 و مهسفنا يف
 0 0 3 ا ! ىلالا باطق:ءالا

 ل ةيزلاو مخ اك 2 يتلا 0 ةديدعلا 0 نا 0 م 00
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 عمتجا ةور ' نا لاق 0 ةراسو ٠ تاريخ ا | اندلا نا كل لم ىح ا

 قاع نع ليقلا 01 0 00 تؤقولا فو ٠ ا اي ترفو هنمرب ياسنالا

 ةعيص تل ها ددعلا لضفب دحأو سصئخش راص صخش ُهْحْم هع ناك ف لبا

 تاريخ اندلا تى ا تاعارتخالا لضف 0 ا هذه نأ يناثلا رمل

 تأ ريا هداهم متعا رصتقاف ءاسش ءالا و سان || ٠ نم د>او باح ك1 تزاحتنا ظ

 : امه . ةديدع ت راج :ءال ةتافو 0 ايد لاهغلا امأو ٠ مثدحو مويلع

 لب لق نه مبيض ناك اه ريغ يس هذه تاريخلا قفدن ند مهي مل هنآ 2#

 مهلك هقدعتسإ م نأ ةيسنلاب موبيصن لق ا

 لامعلا ىلا ةجاملا ًادح للق ةلماعلا يدبالا ماقم ةيكتاكيملا تال آلا مايق نال - ؟
 محازتلاو لمعلا باوبا يف نومحازتي لاعلا راصف . لامجالا هيضتقت ام ىلا ةبسنلاب
 ةدابز كغتشي نأ لداعلا لع بح ىضقي ة رجالا صاقنأو . لمعلا ةرجا صقش عبطلاب

 ليق هدالوأو هت-وز لغش نا وأ هثايع هوا موه يل ةداّدعملا لمعلا تاعاش لع ئ

 قسو اهمالط لع قزرلا باو لفقت اضا ةلاطا هذه يفو . لمعلل ةيواقلا نلا ش

 تاقزرتسملاو -قزرلا نولوستب نروظ 0
 لاعلا كارتشا نود مثدحو ءاش غالل ءاخرلاو 0 معنلا تانيا را 0 5

 ندا ةريغلا ريشو لاععلل ةصخن بيسأ أبلم 0 ف نويعتي نذل مث 3 عم اهيف مهعم

 جسان |او نكلا نكسب وهو مخألا رصقلا يني يذلا ءاتيلا نتاج ند مثرودصيف

 لمات . فوصلاو ناك ال ناعقل : ةياط الاسبلي ال وهو سقمدلا حسني يذلا

 . كرمالاو ينروالا لماعلا لاح وه اك ًابذبتم ناك اذا امشاالو لإ ا
 يبتكيو نصقلا كلذب مع نب لع ًادحو قزتحيو ةريملاهسشن 000 00٠0

 سقمدلا كلذ

 تاعارتخالا 7 1 ةوزلا مقافت امهيلا ىضفاناذالا ناك انك نأ اه كناذ

 ىلا ىلا 0 وحن ةدحاو ةراهياسل ١ ذأ رفالا ماظنلا لضفب ةفلتخلا تافاشتك الأو و

 وهو كاملا بدأ بطلا ىلا رقفلا لوحنو . ءاينغالا  يناسنالا|ممتملا يطق دحأ
 ينابرهكلا وا يسيطغفملا باطقتسالاب .ًايبشت 6« يللاما باطقتسالاب  هتيمنت حصت اه

 رخأ فرط ىلا هتيباسو فرط ىلا امهنم لك ةيباجبا لون يأ

00" 
 ا ل



 2 ةكارتشالا 5

 الف قياع لصف يف لوتلا انفاس مك يلقعو يدسد لمع لصاح ةوزلا تناك املو

 نأ ادح مهفن ةرابع ح رصابو . اهليصحل يف سعت نم لعن نا مدش ام دعب ائيلع رذعتي

 تبصنغا اهنال الا نيلومتملا يديأىلا تلضو امو . 0 اهونج نركفملاو لاعلا
 اذه ناكام كاذ الؤلو . ءالؤه رقف ىلع دش كئثلوأ ىنغف .اط نيلصحلا يد.أ نم

 يتلا عزانتلا ة ةئس اننيعاسصن 6 انمد ام ةحتنلا هذه ىلع انا ةحح 1 ١الا 9

 رضاخلاو يضاملا ناتدكلا تاك رك( لع ودع

 ماكس كصنلا

 ةءداصتقالا ةعراصللا

 000000001 رأ نإ ةيلاخا ةكرطلا يف روطتلا ناب نم مدق اهفاانأر
 يف ةيدسجلا ىوقلا نع بوتتل ةعيبطلا ىوق هماددتساو « قزرلا جارختسأ يف هننفتو

 ريفوت يف عسوتلاو « ضرآلا نم قازرالا بابتنا يف نا_سنالا يداعو « هخا رذتسا

 دشح ىلا ىضفأ كلذ لك لبق نم هيضتقي ناك امت ءانعو ةقشم لقاب خذبلاو فرتلا
 يتاسنالا عمتأللا ةنزخ يف ال  ةوزلا نم ةميسج ةمخض 08 يرشلا لقعلا

 م عمي يحل صاخ قيرف ةنزخ يف لب ءاوسلا نع نكذلا ام عت عل ةيمومعلا

 رك ث رف ءاقش باسدح ىلع قى رفغلا اذه

 هذه باكترأ ىلع اهدخو مغرت 1 تاعارتخالا نأ ىرنس لصفلا اذه يفو

 ناك ءاوس 59 اذ ناك نم ح بصأ د هكدا مصالا لاسعملا اهعم! كل كش سَ هع : را

 1 يأرلاو لقعلا فيخعس هلبأ ناك وأو ىت> عيطتسإ هل 4مم لق هتروم ناك وأ ةعماح وه

 هلا, :لغشن انذولا أ ةركف وأ هئهذ 8 1 ريغ ن م خذسو ةلئاطلا تاوزلا بكم نأ

 الو هتاوبش كأم متم ملاذ وهو ةور هل ل لاح نأ + نسكلا ةامسو يف ةظذ

 كرا لقعلاو ريدملا لقعلا نال كلذو ٠ ةذإم ىلإ ةذإم .ىرم لقتتلا الا هل لغاش

 برلا وه لاملاو . يدارفالا ماظنلا 5 نطل هلام انيس نا رجا, اهينلك
 هياضعا | ١ 1-11 لع ريس نا نقاحلاو هشسفن لع كففاحما <11 ديسلاو رطيسملا

 هتوم دعب حيض وأ هعارتخا ثمل الف هعارتذأ عقانع هسلفت عرتشا سصخاايب
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 6 ةيداصتقالا ةعراصمللا
 ه0 ااا 000الف تت تت 1 1-21--0مرحلالا”ب ١ حتت تت53ش1010120202000 0 1

 يللا الا هعفانع عمي آل لاخلا هذه فو ٠ روبمحلل الوذم ًاعئاش هتامح فق

 نايبلا كبيلاو |

 لوع لاو لاما عارص

 ءاحرالا ةعسأولا ةشدملا عراوش يف 5 يف يئابربك م رب ءاشنأ نأ لك ا لقعل رطخ

 .عورشملا هل طسو يلاملا نالف ىلا بهذف 1 حايرالا ليزح نوكي فارطالا ةيمارثملا

 . نوكت اذام يردي ال بابسال ةبيخلاو لشفلا يثخ هنكلو هتحصب اذهب عتتفاف'
 دفنا نايفكم ىلالاك نكرمو كمسأ نا » :هسفنل لاق وه وأ سون

0 : 

 لاومالا يودذل هتضرعو مقانلا للعلا اذه لع مدقم كنا تلعأا اذاف . عورشملا

 ْ لع نوتفابمب مها بمر الاف مهههسأ لع هحانرأ عزوو ةمهاسملاب ةبق | وك رتشنإ يي 7

 حاجن ة طا ريدقلا مظعلا يللاملا نالف ن 18 ,ملوأ مش ال نولوقي مهنال هيف ةمحاسملا

 نحو 1 الاب 0 0 كشفت خ1 كا فو . هيلع 7 ام ؛ عدرا ظ

 لع طق عورمشملا طبح ناو . يلاملا مسالا ةياتم لتاقهل يف حيز . لام نسأر الب احر

 م ماد ام هيلع ررضالو ًائيرب ناك اهم 7 رعشلا ريدم ىلا وك ا نيضمهاسملا سوؤر

 ( هدنع ند ا حض

 نومهاسملا راصو لمعلا زيح ىلأ عورشملا جرذأاو ةكرشلا تت وحلا ازهىلعو

 موههساب نورجاتي مهسالا روذ راص حيرلا ملظع عورشتملا ناكل
 4 عورمشملا لع نم : نيهحو نم ًاحاايرأ نولومت ١١ ىج اذكهو . اهراعسأ تدازنف

 ْ قوسلا يف مسالا نامتأ عاشرا نمو

 9 لمعلاب ماق نم نكلو
 داما بساحو لتاكو ربدمو بردمو ريدمو سدنبه نه ركفلا بام هب ماق

 نولعتش ءالؤد ل لاو داقوو ماخو و 55 عئابو در قئاس نم نويندبلا

 ٠ لق ىضرلاو لمعلا ةداجا يف 0 م بانا يف نوع ازد بتاورب 0

 8 1 مم ودعم .نا قوس ًاقلطم المت ةامع ةكرشلا 00 الو 6 عراوشلايف باسنت

 حارا راثك ١ ىلا لؤأي ام لكن ورزتيو نيخ لكةىه.نودنا *اا ةرادا سلح

 نالف ببصتت وا هترادا يف رظتتملا 2 را 3 ةكرشلا قال لك 2 نقلا

 ل يلهو حيرلا ريفوت ىلع 3 هبال ل



 1 و 0 ف ا لذ 3 رق نم لغو 0 6 لاملا ينجب لا اذه ىلع

 1 د لو نوخذبي رومعملا ى صقا يف اوناك اذا ىتح اوناك اهنا مط ينيحب . ًاقلطم ةيذدب
 ! . مهام يمدح لاما ةلوصل عضخ يتلا ةيئائلاو ةيدملا د تاذللا رس لع

 / 3 ِ + غ مهحأ را نوصتو

 0! لا بسر 7 هباريخأو عورتا اذه ءاشنأ هيلا ىففأ 0 مأ نع لفغت ال انه

 1 9 ةفاك لقاب م مل ةحارلا ثك او ةئردملا لهال ير 1 ةنيدم يف مأرتلا ءاشنأ

 َ كاك ما 3 1 ىاثلا ٠ ند باح قازرا عطق دس تؤولا ف ل

  باوبا اوقرطي نا ءالّؤه رطضاو مهلاثماو سوبينموالا باعتاو لقنلا مئاهب باحصاو
 | اد مهتاقزرتسم مهوعزاني اولع مث ريغب ةمح د زم اهودجوف ىرذإلا قزرلا

 0 لقالا رجالا
 ا 1 روظب "مما. ءدب ْق 0 .> الا ربظي ال ررضلا اذه لعل

 01 ١ 1 الجو اهسج روظب ىرذ 000 ف 2 0 0 قف

 ' 1 تاعم قزر عطق امل ةل الأ هذه كلاعتدأ لع ا>احتدأ 58 3 راكسلا فلآ

 نا لوقلاب اوضرل مهيلا لوأت اهحابرا وا ةلآلا ةذه مغ ناكولف . ةدحاو ةعفد مهنم
 - ةدئاع ل آلا نه ةلْغ تكا نكلو ٠ 0 و ةلماعلا يديالا عر ءارخالا

 5 مق 3 عطق هن هنال لب مهنع بعتلا فذ ةنال العا نجلا ,نونعاي موف لمعملا بحاص خ

 2 . ١ دهاوش ميد كركم تدل آلا ةبانن ءارح نم لاعلالع هقاوا ىذالل نأ

 0 يذ لاح ناسا ب كلذو . هل عانص دالاب لك ىف 5 نيسبوروالا دنع ةديدع

 00 ك 0 اونومو يلماعم نم اوحرخا >7: لاعلل هلوق دهاوشلا هذه يف لاملا

 0 00 1 0 كن ينتنغا دق ؟ةايك ذا اهعرتخا يت لا ةلآلا ناف 0 ةحاح

 0 ةلغا مطل آو و 1 لماعلا دسحو زكفللا لمع ديعتسا لاما نأ مد امث ىرش

 | اذه لاثتا . ظ قتكا امو 5 ' تاذزاملا لل ىلع ا لأب || معان ملأ هيحاصو أمهمعت

 1 ١ 'نات كفل 1 .لاهلا ءالؤه 6 ه٠ نيريثك قازرا طق ل ىضفأ لب طقف داعتسالا

 يافلان ب بطب 00 ام بطق يف لاملا عمت, نا نك ال هنال «يلاماباطقتسالا» ةئسل

 0 .بطقلا كلذ يف مث نم توم هبوضن يف ع ينعمو هل لباقملا ِر تل



 مسا -ةيداصتقأالا ةعراصملا

 ةيلمعلا ةرادالاو لاملا عارص

 قازرتسالا ةيلح يف ًاعارص الا ةقرقلاب سنل يذلا «يلاملا باطقتسالا »اًذدهْنأ
 لهأ نيب عازت وه لب طقف لمعلا لهأو لاملا.لها نيب داحلا عازنلا ىلع رصتَم آل

 هل ىرت كلذ ىلع الثم كيلاو . راضتتالل مونمضأ و هيف مث رفظا مهانغأ 9 مومشنا لاملا

 :ةيرصلا اللا هذه يف قد
 . سانلا نم ريثكل قزرتسم غبتلا فانصا رئاسو راكبسلاو رئاكسلاب ةرجاتملا

 تلعد كعب ريغ دهع ثا ةليع هنم قزرتست )7 كد د الأ عراش يف د وطخ رادع الاف

 5 6 رصم يف عراش 00 ءىشنت ( لصالاو . الوملا ةكريم ا١) ىرك نئاكس 7

 نأ ردقت ال يذلا 3 عيتو رجالا نيمدختسم اهيف مدختسلو اهسفنل نك اكد

 مماقز رتسم ىلا راغصلا راجتلا ءالؤه تقباس بولسالا اذهبو. نك اكدلا رئاس هن اهمح ا زن

 مهنلت ةكرشلا هذه تداكقح مقافت '”يااهحارا تقاشو لواط مهحابرأ تلءاضتف .

 9 ارك لأ تاريح 1 و اهحابرأ ريصم تدصقت اذاو مهيدي نيب نم ةرادتلا هذه

 يكل لمعت امع أ يش نوماعي ال دقو ةراجتلا هذه نونف ن . ا نوزدي ل سانا

 يف دوعق مثو مط لمعي مصالا مطام نذل تدك اذه لييسيف ل عش نوادعالو

 لقع اذ رضاحلا ماظنلا لضفب حبصا مصالا لاما  فصقلاو وهللاو خذبلا نطاوم

 ءيش ال ند كش قلي . ةوقر ةكلحو ةكحو

 ةلثمالاو دهاوشلا ريفوو 0 ام دجوي يلاملا عزافتلا نم طعلا ادرك لدم

 لكحح أ: ةريكلا ةكمسلا 2 رئاسلا لوقلا ايليح كل لثي كال 00000 ١
 لمرلا ةبح ءاقل مارعالا مسج م املا باطقتسالا >ىرت كانه « ةردرصلا ايحلا

 امنال مهعرصت نأ ثيلت الف نيقزرتسم ًادارفا عراصت ةيلام ةكرش ىرت كانه
 عساولا اهلمع ةرادا يف قفنتو صخرانمثب ءايشالا دروتست نأ عيطتست ةيلامل اتلوصب
 ل رس ص نوذلاو . "ضبا هعاضب مدقت نأ عيطتست يلاتلابو قش لقأ

 يأ نم لصاملا لصحي نأ ةبداصتقالا يناسنالا عمتجلا ةحاصم نا لجأ . عبطلا محي
 ةينحضلا ةرادتلا هذه نكلو . نك لقا عام ناو ةفلك لقإب ةعاضب ا دل وا َةلْغ

 الو ىتح موقل الو ةمال الو هلك يئامنالا عمتجملا ةعئاش تسل اهددصب نكح فلا

 ابيف نولمح آل نيلاع ةصاخ يه لب اهلك اهءابعأ نولمحتيو ابق نولغتشي نيذلا لامعلل 1



 ريكحف هدب م 1 1 كدا

 3 7 ةكأ رتشالا 59

 " نولماعلا هم ديفتسي ال لمعلا ةماخض نم.حئانلا ريفوتلاف . ةرفاولا اهحابرا نومساقتي
 ظ مثدحو لمعلا باكا ىلع دئاع هنال

 0 راكتحالا  ةيلاملا ىوقلا فلا

 جك ريغصلا رجاتلا لتق“ ةيراجتلا ةيلاما ةكريشلا نأ ىلع عارصلا اذه رصتقي م
 لتقب رييكحلا عورشملا نا لب رباكسلا نك اكدو رياجسلا ةكرش ةباكح يف انبار
 يضقت عزانتلا ةنس يه  ةريغصلا ةكرشلا لتقت ةريبكلا ةكرشلاو ريغصلا عورمشملا
 اهيف ىرت ال ةيداصتقأ ةرون لب برح يه ةيحان لك نمو ةهج لك يف عارصلا اذه

 ةياغلاو . هلوج ..ءرم دا يعامجأ مسج وأ ةئيه لك ىرت 1 ناح اوت نيدناح

 . ا كلذ كعب راكتحالا 6 قهو . 0 قوفتلا 4 .ةجعمش قاوفتلا ىوصقلا

 ةركضرعت دعت ملو اهعبط يف تداع عزانم نم اه قبب ملو عورششع ةكرش تلقتساو
 تعفر لب عارصلا ةبلح يف رظانتو محازت تناك موي لعفت تناك اك ًاصيخر ابل
 تلاطتسا اه هناعسا

 ةق تلا 007 كارم ةعراصملا نع ريثك يف نومظم ريغ قوفتلا ناكاملو
 0000009 لالا اذه مك دقو . رصناا نمضت <يل كودلا فلاحتك فااغ
 الل الانللا ثدرس ىح دحاولا راغملا يف عراصت يتلا تاكرشلا
 . رووا 00001 اءاحن تاكرشلا هذنج ةضهانا نيناوقلا نست نأ ةموكملا

 رخألا تاكرشلا نم اهنامحازم ةلئاق ةنريض نوكب ال تاكرششلا فلاح نال كلذو

 قم ةفلاحلا  تاكرشلا هذه نآل روبخا ملاصمل ةلتاق ةرض ضيا :روكي لب طقف

 " لاصتت دقو . روهجلاب ديتستف ولا امل الخ ( موصخ اطَت يق نأ ) اهنرصخ تعرف
 0 قفتت يل فلاحو ةجازمملا وأ ةمصاختملا تاكرششلا عيج

 يقزلا اذه كتاف ١ لوا وه عمتجا ىلغ ةيداصت 1 ةيريخ وه يذلا راكتحالاف

 ةيلاملا ةكرلا روطت هيلا ىضفا يذلا يداصتقالا



 يبو يدارفألا ماظنلا نع نيدأ رفألا عافد

 داسأا لصفلا
 يدارفالا ماظنلا نع نييدارفالا عافد

 باطقتسالا نم هيلا لوؤي امو يدارفالا ماظنلا ح رش يف لسرتسن نحن اميف '
 الف . 5 ضارعءا يدارفالا ؟ىراقلل 3 رخل ىغلا نيب ةيواطا جارفن أو يلاملا

 ناو هلع درو ضارعألا اذه 1غ 1 نأ ليق بايلا اذه نم غرف نأ غعوسب

 يلاتلا بايلا ثاحأ ْق لجدي عوضوملا اذه ناك

 ضارتعالا 7

 . لماعلا لمعب الا ةورث جتنت نأ نكع الو . هترمب وأ لمعلا كنب 0٠
 عورشل أرك ًاعورشت زحس 0 ردقب ال هدحو لمعلا نأ مدقت أممف انيأر نكلو

 تاعورشملا يو . لاملا ٠ نع لمعلل ىنع الف ٠ هعم لاملا كارتشا نم دب الو 509 رسجلا

 . دقو . لاملا هفعس مل اذا ع و رثملا زحش نأ هدحو لمعلا ىلع ليحتس ةريكلا

 ةريكلا تاعورمتملات| رهظ هلأل ريك تاعورشم 0 00 عيبج مويلا تحبصأ

 اردأ حبصأ اكضن ل لا 4 مادختساف . ةيامعلا ىوقال 00 لإ ةدن دئاف رفوا

 َ را

 الوز هنالا . ةافاكم قحاس لمت يأ يف هيحاص هلذنب يذلا لاملا نا سا اأو 7

 رفوي كل اهناذل ضعب اهعرحنو هسفن ىلع ريقي ”دحا ناكام ةرظتنملا ةأفاكملا هذه

 نأ نكما ام لاملا ريفوت الول يلاتلابو . هريمتت نم عافتتالا ةيغب هرخّديو هلامنم ًامسف
 تاغو شلل رم ءيش م

 ورمتو هريمثت ةيغب لاملا زنك, يل ديتحيو ريدتلانسحم سانلانم ديز ناكاذأو

 ارسعا , دعنو هلام ريمشت يف هقح دبز ىلع ر 5 عرش يال كلذك لعشث ال

 بذلا ناك عطتس مل ناف ٠ ةعئع نم س 00 رتبلو ديز لعق م ورحت لعفيلف . هعم

 .ديز نم فعضأ هنأ لمن تكشننإ 5 كفرت ند يس لقا وا تك لا هنال هند

 يوقلاب فيءعضلا يواست ةعيرش نم امو . يوقلا هقحتسام قحتس آل فيعضلاو ٠

 يدارفالا ماظن نيك ارتشالا دحجح ىلع نويدارفالا هب ضرتعي ام ةدبز هذه '
 () ةيك ارتشالا



 ١ لا 1 6 6
 'يربقل ا 0

 "ا رفو ام هعمجو هسفن ىلع هدر ةجيرتت ةقيقحلاب ناك هلام نأ انضرف ولف

 _ اهلا لانب الو دبالا ىلا رسجلا عفانع رئأتسي نأ كلذ لباقم يف هل قحب لبف ريتقتل

 ١ لومتملا زل انين مو يروق بيبسأ لا رسجلا حابرأ نعد لاعلا تت عصر وحده 

 ١ | عيطتسي لومتم و يرقلا بسلا كلذ ةصرف متغا هنآل لأ رسجلا مفانع

 ملاذا موب شعب 0 عيطتسإ الاف لماعلا امأو نوزغلا هلام نم ع ىلع قش نا

 5 هيلع ط و لماعلا ة>اح ة  هصرف متغا لاملا بداص 1 . هنارجأ ضاقّتو لمعي

 5 عورتا عفانم نع زواحو هلءتشلا 0 2 35 رحاب عش ل :؟ اذا : ةلائاق

 عقدأ الف يدحو يسفنل هعفانم در ل كلم هلك عورمشملا عدت ثيحب * ثسحب ةلقتسمملا

 ٠ نأ رطضا شييلا يلا جاتح وهو لماعلاو ٠ ٠ عورمتملا زاجتا يف لفتت يل ةرجا كل
 5 كلنل لومنمل راكتحاو عورمشملا عفانم نم اب ١ بالا نرخ ٠ طرقا اذه له

 ا ليملا 1 رع نول نإ يضاقلا ةلادعلا 0 ىلا دنتسي م طارتشالا كلذ 5 عفانملا

 0 ل ريما ب ندع ها نكدو لماعلا ةهج نم رارطضالا نكر ىلا لب هلمع نم

 )لل لا 0 01 نك 1 لماملا نود لومتلا ىلا عوردملا مقانم ليوحت
 ' نأ عم ربتعي لومتملا لامو ىردزي لماعلا لمت راص يربقلا ببسلا اذطو . يروق

 2 نانعلا  قلطي يذلا يدارفالاءاظنلا الولو . ةعفنم لكل يتيقحلا ردصملا وه لمافلا لمت

 2 هل ةمبق الو 1و كيلا كلام ناكل لب لوالا ماقملا لياحلا ليما ناكل عزانتل ١١ ةئسل

 0000000 00 0 نأ لاق ىح افعض لماعلا الو. ًانوق لومتملا سلف

 0 رف كاذ 6 رطضم لماعلاو نفتسم لودتملا امنأو فيعضلا بيصن نم ملظعأ
 هي ةرك هدم س احا ى اديه 1 طضأ

 ش لا قف تاذإملا اقل هلام ردح ةرك ءانتحا قف 00 لومتملل 5 ضرفنلو

 | له م كلذ 0 ف قدس اذاق هريمثتل هراخدأو لاملا ريفوت ةيغب 000 ' لع هريثقت

 0 ديالا ىلا ةليقتسلا همفانع اكبر هلك عوؤرمشملا كلتع نأ قحت

 : قويا نأو مون رفالا 0 لظ تحن ىتح قوقحلا نم لدعلا هلوخي ام 4 ع ١ تكلو

 ةحارتا وهف هربدمو هسدنو» ةرادا تف لاعلا لدعي 7 ” ريكا ءاش نأ 2

 ١ امام لمع رف لامعا روح عقدي ناك يذلا لاما بحاص اماو ٠ مثدحو مهنيبج قرع
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 لح ا يدارفالا ماظنلا نع نيبدارفالا عافد

 ١ نكلو .الا سيل عورشملا عبر نم هلام ظئافو عورشملا يف هلذب يذلا هلا |
 لذي الف الاو اهلك ةلمغت ملأ ع ورمشملا عفانعي راثئتسالا طرتش لبق لا اذه عنقي ك0

 زاحنأ ىلع انردقتو لوكا 4 نم انصلخت ةليسو دحت ناانلعنيمت هلاع 000 |
 هد>و هلمعب عورمشملا موق يذلا لماعلا صاخب وح ةيلاملا هنتدعاسم ريغ نم عوربشملا 3

 ثحبت ام يغ ةليسولا هذهو : 1ك رار اطضأ ةص رف زهتل يذلا ؟حتملا كلذ دن نم

 ٍ ةليسولا فاق“ هح ريقنو هك ار الا هنع

 ةمالا لام لاما سأر نكي

 لام! ! ءاسغالا لامعلا هيأ : رسجلا نو ئذلا لاعلا كل وال لو 00
 روبعلا ةرجا متم ىضاقتيو ذئدعب كتم نأ هل اوحمستو هلاع رسبلا اونبت ىتح ديزو'

 م اهدرتس هناف + يعوبلا يبلمت ةرخأ 5 عقد هنالأ 3 هنوثت نيذلا م مث | نأ عم

 . سا لع روؤرم ةردا م هاضاقس يذلا لمملا ند ليقتسللا 2 ةفعاضم 5

 يفك ام نادل 2 نم ارتدد م ا 0

 نيغئاقلا 0 قف وهو « 0 ند و ا 0 1 0 خدشو ٠ را

 ع ةرك نوكتو يزمملا ديز داديتسا نم نوصل ةايسولا هذهمو ٠ رسل ءانبب

 ظ ش ةدئاع

 0 اهق دب الو هدحو دحأو 5 موش نا نك ع ينل لامعالا نأ كلذ قعمو ظ

 روبمجتال اهعيزو روهطا كلم نوكتو روب اباسح لح انت نإ 0 00 0
 يذلا لومتملا لخادت نه .صلختل ةك ارشالا اهحرشت تلا ةليسولا يه هذه

 لاملاب ديتسيو اهءفانع رئأتسيو قفارملا كلتع نأ هل غوسي
 ٠ لاملا نع لمعال ىنغ ال  عذانتلا ماظن - يدارفالا ماظنلا بجوع ٠ لجأ

 كاي نأ نكمي ال مارتلا عورشمل . ةريطخلا تاعورشملاب مآيقلل لاملا ةنوعم نم دب الو ٠
 درف هب موقي نأ نكي آل ةيديدخا 6 عورشمو 4 هك 1 يذوألا كلع م لماع

 درف هّئشل نأ 0 0 لوطسأ عورشمو 6 سوبينموأ عورشع موقي مك

 موقت نكي ال ىملظملا لاعألا مرتك ًاعارش اكره حالف هوت 5

 لمعلل ىنع "لف ٠ اهف نيلومتم كارشا نمد. ال لب دحأاو لومتم الو تح درك!

 ديز لام عورشملا زايا ىلع لمعلا نواعب يذلا لاملا نوكب اذا نكلو ٠ لامل نع 1

 7 يفك“ خف



 ا ةك ارتشالا مس

 1 0 مالا ة 3 0 نوكت ال اذان + اهلك ةمالا لام نوكي الو سانلا نم ىرمت وأ
 5 دارفا: ىلا ةريكلا لامسالا تا م رع دوعت ال 0 اهدنع لا ملك اهدارفأو لف سار

 ١ ايف ةمآلا للا دوعت لب نيثيعم

 ” ا عاج الآ ًاقئالل دعب مل يدارفالا م اظنلا

 ةيلع 0 هنال عادرشع ا نأ لومدملا ديزل عوسإ يدارفالا نأ لوق لق

 راثثتسالا , ءأ دادبتسالا وأضآلتخ الا ةمب ص ءير ددزف . كلذ طس مدش ا ًامدقم

 لمعلا ىلع لاعلا فوبا مغرا الو رس كلذ لعفي مل هيد

 2 ئدلا ماظنلا يف لب ديز يف سيل بيعلاف نيغلا اذه نم ءيرب اد نأ تقدم

 . ةيعامجالا ةئيطا يرغ ديز سيلف . لماعلا ماضتها قح هلو غوسام ديزل غوس
 00007 ١ ||  الازبا ةك ارتشالا لواحم ام وهو . روك ذملا ماظنلا ابعرغ لب
 ١ عرش ايف .اوددرسإ هن 0 مدل ماظنلا نوكسعيو مهفل فلي نمد نإاومبلا
 نك ارتخألا نيبو مهني مك كل اهريغ وا ةيسايسلا ةوقلا تناك اذأو . ًامالظ ريمضلا

 ٍه 3 هحو وه أذه ةردقلا ْق لمعلا ق ولا بحاص حبصي قوفتي يذلا قيرفلاف

 3 نالا نيك ارتشالاو نييدارفالا نيب

 ظ يف ىَح ًاغئاس هلاع لاملا يذ عافت ناكو كام يدارفالا ماظنلا كلذ ناك

 4 نولا 5 ال دارفالا ناكو يرعلا ةو>ر ةيرشيلا ةيعائجالا تناك موب لقعلاو ريمضلا

 اه .سفنل لمعي درف لك ناكو ةفيعض مهنيب تالصلا 0 ا
 يلا نأشلا را تاعورمشللا الو ةميظعلا لامتالا نم ءيش نكي ل موهو « القتسم
 1 0 كارتشا الا موش هال

 "يأ 0 نأ عيطتس لو درف دع ملو ىعءاثلا امم 5 لش دقو نالا امأ

 : تاللصيوخ مهم ذاك دا رفالا راص يَ ةيعامجالا تفوت دقو ل القسم لمت

 ْ ماظنلا كلذ دعي مل نس نع مهضعب كاكفالا نوعيطتس ال دحاو مسج يف ةماضتم

 . يرشبلا .عيبتجشأ مالاسأ اناخألو ةرمضاخلا لاو> الأ ىضتقم ىلع اني الو ااخلاع

 ِ 0 لالا 5 0 ةلاح 2 كارول ماظنلا ل كيقعت ند ةحودتم 0 حبصأو

 لمعلا زاحبا ةلاح ف دفا



> 

 عياسلا كصفلا

 ةيمومعلا ةورتلاب يدارفالا ماظنلا طبرفت

 يدارفالا ماظنلا ءاول تحن ةيلاملا ةكرملا روطتت يف ثحبلا نم ىوصقلا انتياَغ نا
 ياسنالا عمتما ةداعس ىلا ماظنلا اذه لضفب الثا. روطتلا اذه ناك نأ م نأ ل

 ًاميظع اومن ةولا يني عرفتملا لسلستملا روطتلا اذه نا ةهج نم مدقت اهف نيد 7
 . ءاخرلاو ءانطاو ةحارلا لئاسو عونو اريثك يريشسلا د 1 قازرالارفودو ادوع

 وهؤ ىانلا نم نحو باح لا ةزاحنم ةوزلا هذه ناىرخا ةهد نم نار انيكلو

 ْ ابايصتخ ىف ءاوق لذي يذلا يناخلا ىلع اه نيمعتتملا نيخذابلا بناج

 لع ديربو نخذا_لا خدنا_ن 7 9 ام ترا فك 3 اف ىرتسو

 ىلع عمت يت دا ىئاونلاو تاف الا اضيا ىرنسو ٠ ةرادتلاو ةعانصلا يف نيلئاطا 0 و

 ناو دا هدهن هه هيأ ا بصب امو 0 هده 5 5 نهد يناننالا ع

 بايل الاب بهذيو العلا يم« ةراجت ) ةعانصلا 0 2 موت ل رظانتلا 1

 00 ةراعب 2 .هريداقمو جاتنالا عاونا ىلا قوسلا ةحاح نودتتملا يردب الف

 ردق ىلع تايجاملا اوجتنب ىح نيعم نيح يف عمتجلا مكمل ام رادقم نوداعي ال

 . بلطلايف ةراجتلا ةجضا ةيبات تاجتنملا نم راثك الا يف نورايتي محارت لب . بولطملا

 ثدح كنا 1 26 بوب مثروعشأ ةيمأن عئاضيلا ضرع ِق نوراش ءالؤهو

 اهووذ 1( ٌقَح ع الاطتكا تاعونصملاو تالاصاّلاب قاوسالا 10 نأ ريك

 لع ضرما هاذ ب 01 قالو . اهفيرصت ةيفيك يف اوكنريو انودح ةيفك يف
 طوبطأ نمز يف ةعلسلا كلام .ىلع نارسخلا عقيف ةلاح ال رعسلا طبيه نلطلا ٠

 نولواحي نذل ال ةل نم وهف نك هيأ نار 1 هه نع يل امن الن

 يضنا أمي ثح نأ انهم اعاو . مثريغ بعت ن ها 2 < نأو ركعلا ءاملا يف أوداطصي نأ
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 - بس سا يس بي سس سلا يبل سس سس سس سس سل ل سس سس سس سس سس انس سس

 . تقيموسلا ةوزلاب هنا ةرصبت الو باسح ريغ نم جاتالا يف يداّلا اذه هيلا .
 0 2 لاو شالا كو حابرالا عت قا أولدعي نأ هووذ هيف دصقب يذلا يداملا كلذ

 ةتاملاو ضافا ق لحتلا حدك ن ا لالا نها داعب لامعلا ناك ام دع
 . (ليلا ةرجأ ) ةوالعلا يف 2 رابنلا رع الضف ليلا ضعي نولعتشيو قفارملاو
 . عئاضبلا تفقو « كراخايف عئاضبلا تفقو « قوسلا ةكرح تفقو « لعفلا در ثدح

 - ءاهسفت سف 8: عئاصملاو ل“ اعملا نزاخم يف « ةيديدحلا ككسلا نزاخم يف ؛ نحشلا يئاوم يف :

 "نم باوبا نع اوعجراف لامعلا هيأ كب ةجاح انل قبت م  لماعلا ةكرح تفقو
 - شيبلاب هسقن ىلع نضب ال حدكتلا تقو يف لماعلا ناك . مكل 0

 0 ًاعوج ل017 ذأ هي لع رق داق رقوب- نأ عطتسإ مل وأ للقلا الا رفو اف

 يف ةثالث وأ نيمويف ارضعب كرحم ناو ةكرحلا ةنكاس لماعملا عيمج نال الم دج
 يف لمعلا رثاود دو 0” لماعلا ىلع عقت ةبرض لوا هذه - عوب دسالا

 00 ا « ةيئاسلا 0 ةعوج » جات اّدالا

 هلا 0 م لا ةدم هولان يذلا رجالا حشو لمعلا ةلقل نوعوجي لاعلا امن

 . نوأ ارقي ام بيسإ رامسالا عاشرا يف نوعمطي نولازءال اهراحن نال ءاردالا يفسأ وسلا

 .ةنيخلا ك 0 قوسلا يف رعدلا 3 ال 1 لا ةراحتلا لوصفلا نن دئارلا ق

 يف هأوق كيلا يذلا لم اعلاف .٠ رح لهو تعلا هلك أ ان شايقلاو دسفي نيدرسلاو نش

 0 تّدعملا شاهتلا سلليو ةسوسملا ةلغلا كلن لكأت نا ار ىضر هذه كرد

 حملا ةحلصم نال ٠ آلا زوملاو لاقربلاو ددقللا محالاو نيدرسلا مرحي نأ ورغ

 تالا , نع 0 علا ةحصلاب 5 1 هندحو ذأ هلك هفالثاب ير '

 3 00 000 ل الملا عاقإتو حرط تايوصللا

 "قوتنا 6 ماح 1 لعب ل ادع تالاصاللا ضءعب فاتت نأ كلذ نم ب رغأ و

 باج قار 5 ىلا يف نا ةكريمالا دئارشلا تور ١5065 ةئس قد راسا عفترت و

 1 ذب 1 نا و ىورو ٠ 00 لشفيو نطقلا رعس طببم الثل ٍنطقلا نس

 1 2 5 0 ٠ لمأتف . 0 لصح

 + كرتي الو فات - 0 ةوسلا ماحدزا ببسب فلتي ةوزلا 3 مظع بناجانه

 0 و 0 22020 فيلا ةجاح يف مل عم هب أ وغفتليل هوعنص نيذإن



 رخاالا مسقلا نمت مفرأ ةورعلا نم مسق ليطعت 3 - 3

 نودحي ال نا ًاعوج نوروضت اكريمأ تايآلو ضب ف لاعلا نم بناح ناك نيب 7

 نأ ن وضفرب كالسملا راك ضب و يضارالا تاكرش ضعب ناك المو "الغش مهسفن ال
 ةعاوزلا ناطالاروحأ طع داك ١ روب اهوكرت لب مهضارأ نم اننقاورجوا

 ما اعارز اوسل اهم ءامصأ نال ةعارز الب ةكورتم كانه يضارالا نم ريثكو

 اذكعو .ةعارزلل ال ا ةرجاتملل اهورتشا .رثالا لكاس 5 اهورتشا امو ةعارزلا .
 .. هنأ نحب ف ةدؤلل ةنلتلا لب ,ةوؤلا جارختسا نود ةلئاطلا لاوحالا نم ًاريثك دج

 : هدجن الف ًاقزرتسم يدجتست ةلطاع ةلماعلا يدبالا نم ريثك د دجو

 اذاف ًايلاغ اهنمث ّنال ىنبت ال اهنكلو ءانبلل ةحلاص ةريثك يضارأ دحت رصم يف انه ”١١
 هنال اهنييال اهحاصف . هنعل ةئفاكم لزملا ةرجا دعت مل ءانيلا ةفاك نعلا ىلا فيضأ

 ظ عدي يكس ديل عافت 3 رظنت

 نولا لع نص رخ قلاب كس :

 اندنع قوسلا نال رضع ىلا لو رفيل نم هان دروتسأ يذلا خوألا قوس تا

 خ وططاراعسأ دو لودرفيل يف قوش يذلا انبودنم نم انل درو 72 خاوجالاب ةلظعك

 . ةدساك اندنع قولا لز مل كلذ عمو . ةلوقعم بابسال ارك اناضراترا :

 ًابابأو ًاباهَذ هتحبش تاقفنف . كانع ايوب يكل لودرفيل ىلا خوجلا اًثحشف

 8 ط ساللا 1 يراشلا اهلمحنو 2 تيهذ .

 قوس ىلا قوس نم عئاضبلا فوطت ع ًارثك ثدحمو تدح ان لل
 هذه تيهذ اح هنا عم ةئارا رع يف عفت ىتح موخللا ةعطاق وأ راحبلا ةرباع

 اهراعسأ ءالغل اهءارش ىلعممل لبق الو اهلا ةجاح يف سانأ دجوب تفاط ثيحو عئاضبلا :

 اهنتش نأ عيطتست يتلا ةقيطلا نم أوسيل مهن وا ظ

 م>ازملا بيس ليبقلا أذهنم ثدحب يذلا فالنالا مظع قدصي ال ءىراقلا 0 ١

 د .يتلا لئاسولاب كلوق ام نكلو . اسوس سيل ا ياضصلاو يراجتلا رظانتلاو .

 ةعونتمو ةلئاه يو تالاصاخلاو عئاضبلا 3

 ةفلتألا بيلاسالاب تانالعالا

 ةدب رح ترمذدت ةيزيلكتالا نواصلا ت رس تدحنأ ىرذأ ةرابعب وا تفلاحن ان. ش

 كلذبو أهرظانت لاف ايسفن ن ع نالعالا رع نع ينغتستس اهمال اهداحنا ند لبام ما

3 
0 
6 



ذه 1 دثدعب قم ا
00 لع قف ردا ندا 0 ه

 رك انوي 0 

 0 ًاضيا تانالععالا لع غلبملا اذه لدم قف الا هد ملا 6 17 هينح

 هد م

 1 1 0 راكدحالا اه بتتسإ نا لق ( لب وأ 1 ةكارمالا كو هكرشو

 2 | عاراعأ ن م وا طق ةديرد

 ًاققد 10  اكريمأو انروأ دئارج ْق رهظن ين حلا تانالعالا ةمدق تيسد اذاو

 . .نييالمل بدسم - ليبسلا اذه يف رجاتملاو قفار ماو عناصملاو تاكرشلا هلذيت ام كلاه

 3 ٠  لعأ لآو امنع ناعملا تالصاخلا ة ةميق نم ةّئملاب ةريشع نع لقي ال هلعل

 له قا تالضاطا تدك ١ له وا جاتنالا تداز له . تانالعالا نم ةدئافلا اذ

 - تاقفن نم تلمحم ام ردقب تالصاحلا ةميق تعفر سكملاب لب الك# امدوجيف تنسح

 . رامغميف حلستلاو ةعاضيلا جيو رتا الا تانالعالا كلتل عا نكن :ملو ٠ تاناللعالا كلت

 ' ريخالا يراشلا - 9 تاقفنلا هذه مفدي نمو . ةيداصتقالا برحلا قد ةمحازملا

 :ٍ كلهسللا يأ

 نرش ءاه ا اا علب لامعلا لم نم اريك ايناج نا مده امم ىرتق

 1 عمتجمملل ةنم ةيلعف ةدئاف ال

 . مئاضبلا ت1

 ..نبنا نراشلاو نيعئابلا نيب ءاطسولا شويج ىلا تفتلاو تانالعالا ةلأسم عد

 جبور , الا مل لمع الو ةكلعو ةكلمم نيبو دلب و دب نيبو قوسو قوس نيب نوفوطي

 «ناطناو ع مينغ ةرفوو 0 1 ل هلا ناذي 7 ف لاملا دونح 3 عئاضيلا

 8 ع ! اممسفت | تالاصاخلا و تاع وئنصمأ) مهلمت ةدئاف يغش أم

 0 د وأ نوراشلا اهعفديو عئاضبلا اهلمح ميتاوروةظهابلا ءالؤه تاقفن لك
 منم مظعالا داوشاا مث لب ايل بشملا هلم نم مث اهوعنطصا نيذلا لاعلاو . 5

 3 | هنم لا ال ىدس بهذي طاع لمت ةرك نم وأ ةوزلا نم نا 2 انما اذه

 داق :نهذا قاوسالا يف محازتلاو عزاتتلا ةيحك بهذي ٠ ول علا وأ عمتجملل

 ملا | برحلا تاقفت تن تقاكام - ا ةرك يد تاركا: تاقفن تناك قمو .ةيداصتقا 0



 4١ يداصتقألا عزانتلا ا

 ءسعلا فخف ي ارثشالا ماظنلا لظ يفاتات الت ةورلإ طير |
 سصقفنب وأ هأوس ةشدعم ةحرد نم طخ نأ ريغ ند ةتشدعم ةحرد عفربو لماعلا نع

 غطي لاح نإ

 ماكل ١ نكحتلا

 يداصتقالا عزانتلا ريثآت

 ةبدالاو ةيعانجالا لاوحالا ىلع

 برحلا رئاسحو يداصتقالا عزانتلا «ق واسم نايب نم ع رثن نا ليقانب ردح .

 عفتملا لاوخا لع ةعادلا بركلا هذه 2 نم ءيبشب 1 نأ ,عانصلاو ةيراحتلا

 ةيبدالاو ةيعامجالا

 ابق راصتنالاو . بولغمو للا نمءابف دي الف بورطا ا 0٠
 نع الف ذوفنلا نانغ لع ضرقلا ًاضيأ لمشي لب ةلئاطلا ؛ وؤلا عم ىلع رصننقي ال

 ًاشني انهو . هنف محتلاو هراكت>ا ىرحالاب وا لمعلا عاوثأ نم عونب لالقتسالا
 ةملكلا ىنعم لكب قاقرتسالاو داما

 نورقلايف بس الو عاطقالا خيرات ىلع انءلطا اذا قاقرتسالاو دابعتسالا نعم ىبفت
 يوذ تاددوا .ةيدوسلا ىنعم لكب ًاديع نو>الفلا ناك نيح ايوروا يف ىلعسولا

 . يولع دا يارا يرذأ ةهج نم نيضاخ ءالوه 1 تق ةولابو تاعطاقملا

 الب نوؤاشي ام اياءرلا نوكحت ًاضيا هقئالخ كالمو كل ضرأأ كالام كواملا ناكف

 ةيونس تاواتا وأ ةئيعم تايز>مط اومدقب نأ مكلامم تادرؤا لع نوبجوو باسح

 اا 0 4 نيحالفلا مثديبع نم مط اودنحم ناو

 امأ . حالفلاو ض ءرالا ةيضكرلا ةو ما ندلحا مأ تناك مود فايعتسالا ناك نكد

 ةراطيس تحن ةعارزلا نع "ةلاضف ةراحتلاو ةعاندلا ةوزلا رداصم. تحيض دقو نالا ش

 5 او لقأ ةيدومعلاو ب لق أ دايعتسالا راصف لاملا

 0 ةيكارتعالا 220



5 

 لمعلا دسعو ةورئلا كولم

 2 ةحاشم الب لاملا باحسال اهف زوفلاو لمعلاو لاملا نيب برح انا اناق
 مط ايلعلا ةرطيسلاو ددؤسلا سلو ا لاو ةمظعلاب نيواستم ءالؤد 10

 دارفأ راصتنا 0 00 ةيويشم ىرخا أ نس 01 ءاوشلا ىلع مهلك

 5 مونم ندودغم

 را ضعبب مهضعب مدت رماعلا د جاتالا ر اود نم ةرئاد لك يفف

 5 يضقت يلا ةفلاحلا ا شل ةراكو مثربغص مثريك موةليق راصتنالاو ةيلغلا 5

 .ىرخالا دعب ةدحأو عمج : دحأو فنص-نم يتلا تاعورمشملا دج اكعد . ةحلملا

 *عبجو ةب ١٠ ةحاتتالا ةكلمللا كلن كلم اا ىوقالا أذه حبصيو اهوذ نم ىوقالا دب ف

 مهكلم وهو هتادرول وا )0 | دعا هيف اوعدناو هيلا اومن نذلا نيلومتملا

 . عفريزأ عيطتسي ٠ ديتسم كلم دب يث ت تسل ةوق هدب يفو مويف يهنلاو رمألا بحاص ٠

 هلكفرب 0 فووي ناو رظانم يأ قحسل اهضفح نأو حابرالل ا واق د

  تاباخ الأ د رد نأ عيطتسي لب 5 قوسلا ف جاتسالا للق وأ لاعلا عوج يل ش

 ةمالا باون سلاح يف هتحباضم د يذلا وضعلا بختني ثيحب ةيسايسلا

 ظ هناد :اومسد يم ريبخلا يلاملا نغ 50 ةاقفارتا وغاكش 0 دع 1

 'ةيديذحلا ككسلا 2 ةل2 لك اوفقو نأ نوعطتسإ كرووبت قف ام 6٠ لوو

 ”فارغاتلا طوطخ نم طخ لكاولفقي ناو لماعملا عيمج باونأ اولفقي ناو ةكريمالا
 دالباا يف ةكرح لكاوفقوب نأ مهعسو يف . ديدحلاو محفلا مجانم عيمج اولفقي ناو

 اييذ ردقت لاملا ىلع ةرطسلا 0 هلك دالملا هحتنت يذلا لاملا مامز 00 وضش مال

 ' « امتراتو دالبلا ةعانصب قلطملا فرصتلا ىلع

 امظبو لورثنلا 20 هيعزانم قحس ةدحتملا تايالولا لورتب رافكر 0 1

 00 . ءاشي 5 هراعسشاب :فرصتت تيزلا كلم حبصأ شاول تدك هم ادم عبمج

 #9 ةعئع ١ نمد - ةشحاف ةدايز هسارأ تدازو ذئيح ثمل نك

 ةدرهتلا هةجييلت ا 1 1 1: ةلاملا دولا ف رظانتلا ة هد ايأ 0 يرو

 .مدحأو ٠ فنص نم يتلا لامتالا رثاود 1 رتكو و راضألا ضاعرإ أ ابق
 286 هتاقفت ليلقتب لحعلا دحوت 0 ا نال . ةاغتمملا ةجيتنلا كالت ىلا دؤي

 0 اذا ا 0 بام تا 3 لب رعسا ليز 9 5 ال نومتزب



 ل

 لاعلا تاقبلط نبل ل داضتسا ةيداصتقالا بركاء 0
 نعم موقح مهام رح يللاتلإبو مهحاصمو دور | شب عع نيدودعم دار

 0 : : 7 امانهو و 3 1

 أ
 ؛ارذالاو تاباصتعالا با ”أصم 7

 ءايشالا ءالغ ثدءح ند ال هب د وبعلا هذه ىلع 6 هوط ريصلا 1 ل 3 .

 مك روجالا نوعي ثيحن لامحالا ءارمأ 5 ثيح ند الو ا ,

 ع يضعن و ةسسادلا تأ رولا زنع ل ا ومار ر قم لمعلا بالود 2

 دانت ال هذ . تاروثلا هزه نع مخ ىلا تالبولا لمأتف . تابارضال
 دووم 000 يوت 1 طقؤ 0 باححأو لاماالا 8 :

 ةعاج نهد فخ ا ءافلا ماعلا 0 | ا 68 35 0 ا 0

 تاكم تام 0 تايب وموت 00 نيع ربثماو و ةم ا

 قله نا مادلا عزاتلا 3 ةيدامتن الا رلا تايرطا ب ا

 04 ”تيناوقلاو تاماظنلا 1 0

 نك 2 يلاملا تاطقتسالا نع ”ةعان / ةندالا ا اا
 ةقطلا هذه ٠ نا ىطسولا ةقبطلا وه برا هيف مدتحم 8

 نيلومتملا ةلح 1 نوزئافلا دعصي عارصلا يف ةدهاجلاو
 راثخألاو ليسا ايلا دييعلا لاعلا ةدهو نأ نويئاخلا ن

 لدهد 00 0 || نومي ,ةب نيذلا 0 ا



1 0 4 

 0 2 : 0 يه يتلأ تاقبطلا هن اودقلا الا ماظنلا نو

 . ييئأتالف ةقافلاو لذلاو ةيدويعلا تاكرد ؟ أوطيه نذلا 0 امامد صاصتمأ

 لقيال - مهشييعم طع ماد ام مفي ال باقعلا نال مف ة ماظن ا لعءف الو 0 هع نا أوقلل

 مال 10 ًاضاذشا اندالاب نأ م ع نيحسلا 4 هشدع 1 ع 0

 ل قش الأ هنولاني و يذلا ها موش ند م ِط انها ندسلا شع نودحي

 مارد الا اقيرط

 0 يسوقك اهنكلو م نيشرط م أ 0 نأ ىرت كلذلف

 0 نايل يقف ب ردت | يغو هاا ةلق ل نايد وق 3 : نايقتلب اهدك انت

 . لكاورشب نأ لاملاب نوعيطتسا لاملا 45 0 ىغلاو ءاذلا قير ط لوالا 2 طلا

 1 م ام مط سيف : ءىواسملا 2 ََىدد ءانثلاو بذاكدا قرشا يح يد

 "ا نأ 3 عدب الف . شحفلاو ةلاطءلاو وللا ٍْق يداعلاو تاويشلادف ساىننالا

 ولت قاللط ثداحب مو لك عمسل نا ِق ةنارغ الو . روسو ةراعد ة ةروب ةقرطلا
 ا

 - نادلولا هل بيشن ام ةيلئاعلا تانارلا تايأور نم عحشسل نأ ف نع الو : ءاخوحا

 ع امو . ةلالسال وهللأو فصقلا ةشدع هروب يذلا ىل اقعلا طاطخالا نع 1 هان اذه

 3 اهيبكت رع لاملا عفشب يتلا ا نم ةقيطلا كالت يف يكترب

 - ناينبل ًاريمدت لّش الق رقفلا قير ط يف هأرت ل ىغلا قير ط يف هأرب 00

 ظ - شيلا ةذل ءاقل داك لذبتو حامسلا عبي ب عابت ضار ءالاف . هفصو مدقت اع نارمعلا

 93 ةيصوصللا ثاياصعلا ضوبب ت2 لسا الا لاعلا ةةيطيفو .عوجلا ليو ند ةأدع: || وأ

 . لماعملا باونأ هيهجز ف تخحرا لا || ند شد نه.ر م 2 اهريغو ة ةيروم هلاو

 ْ تا قولا 2 تا لاهلا ند امجاح ةقوتسا لماعملا هذه نال قفارملاو و

 ' شويج نم رظنتنت اذام  عناصملاو لماعملا ىلع بلطلا لقو تاعونصملاو تالصاحلاب

 م روجالا نال ةجاللا تقول فاك رخادم اهدنع نكي م و لمت الب يو لاعلا

 . .ةءايدلاو ةعالخلا ن 0 كيهان 9 ةيصوصللا 2 تد:> اذا مالت َ مويلأ داز نكت نكت

 00 ًادصخ 7-0 ةقبطلا هذه ِق ع يتلا طاطحالا عاونا نه كلذ ريغو ةسايشاو

 1 . ةئيملا بلق بيصتق يلاملا تاكقت :سالا امرضب يتلا ةلئاطلا هب رضلا هذه 0 اق
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 م دارفالا ماظنلا ىدؤم

0 1 / 

 مساتلادصفلا 0007
 يدارفالا ماظن ىدوم ظ : ا

 مدقت ام لاا ظ

 جديعلا ىف يدأ رقد مالظألا ءوشنأ ةيفكل ةز>وم ةروص مدت اهف 5

 هل امو ماظنلا اذهيدؤم لمحت لصفلا اذه يفو . ماظنلا اذه روطت ةيفكو ةيداصتقالا '

 ناذل را نفل نابل امدو قا 4 عزان 1 لع ىف يدارفالا ماظنلا -

 عيطتسإ أم 0ك نأ درف لكلا + عروس ضو ةايللا لحال ذاهلا 2 ةيش6

 ءريغ لمت ةحدشن وأ يصخشلا هلمع ةحتن ناك ءأوس 0 راثثتسالا

 اهرامتسا ىلا يدنا 1 ديلا عضو د رج ا كالتمأ عاس ماظنلا تحول ءانو

 .لب ضرالا عنصي مل ناسنالا نأ عم ٠ . نمُث اهؤارشو اهعب غاسو رازتسلاو حتفلاب 86

 ماظنلا نكلو . اهيف نولغتشي نم نيب اهعاشا لاو . هللا كلم يهو هتعنح ضرآلا

 الغ نم رفوالا نيصنلا هلو ايف لغتشملا ريغ ابكلام نوك نب ىف يدار |
 ىوق هليصحت يف لذب امالا لام الو . لماع لمح ةجين لاملا نأ مدقت ايف تماعو 2

 لالا ناب ئذق يدارفالا ماظنلا نكلو .لمت يت ص ءارش 0000 وأ ةيلضع

 نم دي: ف فلالاقب ء يش ا ع قاحب نييدارفالا فرع يف هل وهف لام ل

 يجئراك ناك. نيالمو او ولا يداعلا ىلع مع بصتق 9 دلا و2 هى ّق اك الهتسا نع ينغتسإ ش

 ندا ةالا فرع يف لاملا نأ ةقيقحلاو . نيالم نع تاك دئارح عتاب هأنص مايأ 3

 لباقم يف لاملا ظئاف مسا اهسلتحي لمعلا ةرك نم 1 سلتح اعاو لام لمح ال

 ةنس ) ىلا شم يدارفالا ماظنلا نأ نيح يف و... هن . عتعلا نع هش هيحاص كاسمأ

 وه يذلا لاملا نأ دج هنال . نماضتلاو نواعتلا ةئش ىلإ 2 ل 2 )» عزانتلا ش

 . يماسالا اهردصمو يقبقحلا ةوزلا نكر وه يذلا لمعلا نع ينغتسي ال لوالا هكر

 3 ىلوالا ةجردلا يف نين اعتم نيئماضتم لمعلاو لاملا لعب كلذإف .

 ىلع لامعالا عبز ون نم ةيعامجالا هه تضق امل نعذا ( يدارفالا ماظنلا ) هنأ مث 7 ش

 . محامتا تارغ دارفالا ةضراقم نمو هزاحنل اليهستو يلوعلل ًاناقتا تابعو 2 ١

 2 ا د
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 2 ا ةنس م ىءانلا حبصأ تح ةرضاخلا ااح ىلأ ةيندملا تغلب امو

 ليحتسو ياا رت دم يشياعنو مهحلاصم يف ضعبب موضعي نيطترم

 أذه ىلع سوسحب ناهرب لمعلا نم عو يأ ن ع بارضالاو . مان الا مطاصفا

 لامهالا رئاش ' ةكرح فقوب لامتالا رم عون يأ ةكرح فوقو نال بتال

 ابلشي وأ

 2 الوأ نواعتلا ةئنس لع ةوؤلا ليصحي ّق نكسر يذلا يدارفالا ماظنلاف

 يا ةلاحيف وهف . .عزاذتلا 4 ةئسإ ثدشتدو ةوزلا عيزوت دنع ةئسلا هذه

 : يزانت م ءاقتلا ةلاح

 نق لوالا ةوقلا ردصم هلع>و لاملا 0 عزاتتلا ة ةنس لذفي يدارفالا اغلا

 كلملا وه لب ,متاوقا الام مزكاو نان نم“ هل ام ردقب ةوق اذ ناك لام اذ ناك

 2. نراكاعم يق اال |[ دتسا لماعلا ديعتتس نأ هقوط فو. قاطملا 3 الاو ينبقحلا

 "كاملا كولم عاطتسا كلنلق ةميظع هاك ةمق تناك انوا اليف 1 ًالقع هلم 0

 يرورضلاب تح ام رمثم ىلع اوئضي نأو مثدنع | ملك لاعلا لامخأ تارع اورخدب نأ

 ظ مقدملا رقفلاو لئاطلا ىغلا نيب ىمظعلا ةيواطأ تقشناف . مط

 داوسلا لامتأ ةرمثب سانلا نم ليلق قيرف عتب ناب ىغق يدارفالا ماظنلا .
 داوسلا كاذ نأ نيح يف اوذدةيو اورذسو ا وخذي نا مط ردقو سانلا نم م اضءالا

 اهنم سو ة>رفلا يلرب حالافلا : ف هل دع نأ ردقب 53 ٠ ابنهسشنو همت ار ىر

 عدزب ٠ اك الو 0 علصي ٠ . ضربلا ضان الو خارفلا م 1 قوذي الو ةضيلا

 ةرذلا الا 00 الو هدض#و حمقلا

 سنا ف نأ 3 هتمر يربشبلا سنجلا داعشأ مطتسإ م اذا يدارفالا ماظنلاف

 01 مح هيفعض دعست نأ ةيفاك لمعلل ىوق يرشبلا

 0 هلعش "قفا عيطتسإ أذام - نلف هتمهه يف باخو لشف يدارفالا ماظنلا

 ىارتشالا



 يناثلا بابلإ

 ترص سي يصيمجلا
 . مهلج وا مهلكو ٠ اميدحاج 95 1 ايمو كارلا دحاخل رطخ ام 320

 اماق . اليدنت هللأ ةئيسل دحن نلو « هقلذ يف هللأ ةئس عزافتلا نأ ةهلوق 7 0

 لبق هربع وأ كوقلا اذ 6 مشق انم ثدعلا ع نم >5 ارم يه ام نومهش. ال 0

 امأو.. مهنظ ف الأ ةدوحوم ريغ ةدسيقع نودحح مال 2 م مهءاهفأ نم نك

 نم كب الاف امودخحب اولاز أمو اهووذ م نمي م ةك ارتشالا ةديقعلا أومهف نيذلا

 ظ مهنيهأرب هيلع نوديشإ 0 ساسالا 1ث ايعال ) 9 ةهنس » ةقيقح قف مهتشقانم ٠

 ّْ ةينقنلا ةيقسلا 0

 هيدر امهعو٠ هف 5 وهف ناسنالا ةيمهملا ثرأ عزام 1 نأ يم مطوق ةدبزو ظ

 ةعيبط ىلا دوعيو نيناوقلا يدنا ن م تاشب نأ ثمأب الف ,تامالكلا نيناوقلاب هندّسقو ْ

 لالا احلم هاعب هب رفظب امو. هأدب هيلا لصت ع 300 اللف . ةزد بحو عمطلا ٠

 ةعاذقلا ىلع هلو عمطلا ن ع ناسنالا عدرأ نين أوقلاو تائعالخنلا طانتسا ثمعف * 42

 رس ناسنالا ف قىزخل م 5 قد عزانتلا نأ كلذ ىلع دز . دح دنع ءافن:ذ ؟الاو ٠

 تفدتك ا الو تاعرتخلا' تعتخأ امسفانتلاو عزاذتلا الولكا طانقنلاو 0 ةوختلا .

 لوقلا اذهنم كلذ ريغىلا - .قرلا را ةرضاخلا هنح ردناسالا هل تافاشتك,الا ٠

 ب 1 يكو ايقئاقحاوومألاب رعاوظ نايك قلذحتم لك هنن هتمغن ىلع ب هرمي يذلا ٠

 ملا 5 0 ] ::ةي ام ٠

 ىلع رطخ رطاخ 00 ةيك ارتشالا ةديقعلا طسب يف ءى 1 5 0 فر 0



0 
 5 : 50 17 ١ ياللا

7 7 ١ 0 
1 4 
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 ةئس ا ينمنو ٠ روهلا وأ فرطتا ًايشاحتو نزاوتلا ىلع ًاصرح اهدض لمعتو اهلباقت

 5 ةديشلا هذ هذه يف ةقيفحلا رون ءاقلت ةفاخس لظ الا سيل ةيكارتشالل ودع لإ
 - نواعتلاو عزانت ديلا يتنَس نيب م و :لا ةلاد طس نم دبال ةديقعلا يف طستلا

 واعتلاو عزا تقانب ظ

 دما رجال. مثدحو ءاحألا 01 0 يف ةلس جزانتلا نإ لج

  هنكخ يف قماو قبسا ةنسل ةرهاظ الا سيل عزانتلا نكلو . ًاضعب اهضنب عزانتي
 ' يو دض اط لب ةدرفنم تسل ةنسلا هذهو . بذاجتلا وأ ةيبذاخلا ةئس يهو ةعيبطلا

 000000000 00! اهلمجم ةسنتو نيتلباقتم نالمعت نتنسبلا انلكو ٠ عفادنلا ةنس

 8 وهل موسي م ًابذاحت سيل ءامحالا ف امو هماعن يذلا عزاذتلا نآ لع

 ايف ب 3 م .مكع نروعفدي منكم قررا نوذادء .٠ ءايحالا نيب 3

 7 : نوعءفادتم مب

 ١ روطتلا اياضق تايثأ يف ةئيسلا هذه 0-4 هظع 7 مهأ نوراد ةمالعلا قاع دقو

 +, سسنالا"وا حلصالا ءاّمو يمنا نادشالاز طل تاكمالاو ةنازولا يوما

 أ 0 ناك مجالا ةلالس نم وه وااءاسألا راك“ اخ ”ناتل الا ناكانو
 3 ٠ ةيعائحالا هلاوجاو هتاروطت عيج يف ةنسلا هذه

 .ىرحا ةس كاند لب .ءاحالا ” 0 تاهدحو لمس ال ةسلا هده نكلو

 اكاوللا 5-5

 : ف نيدضاعتم 1 ف ىءانلا بذادعت ماعلا بذادعتلا هنأشأ ضو 0

 0 قزرلا جار>تسأ
 3 نوكلا 5 ا 0 زرع 5 ف نائاع ول ناقراتتت ناتئسلا ناناه

 ف ا ىلع ناغا امذاجح ن 2و اك القا يف ة 0 ؛أاديهو عفادتتو ندا مارجالا

 : دخاو ركره لوح عمجتت نأ 5 ملا يبتلي ل ىو - لك هلفا رعاضتت اذطو

 1 ةعامجا ّى رب نيبف ٠ ءانحالا يف نواعتلاو عزانتلا بقاعتي وا قواستي اذكهو

 3 ب .سارتفالا نك را تاعامج رئاظحلا ىلع م حش اهارت سأارقلا عزاش بائذلا

 - راطخا ءرذل ةعمتم كاذك لعفت سيماوللاو تاعامج ءالكسلا عجتتنت ةيربلا ناديثلا
 0 بالكو لحن

0 4 6 3 
 4 ا

 ار ءاجالا تاناونطا ةاح تولسأ قو : 5 لهو اهئادعا

 1 0 001 00 ةيس 0 3 رهاظ 56 رص 7 ةا



 44 ل نواعلاو عزاثتلا نب يرشلا عمتجا

 عزاذتلا ا تفعضو نوامتلا هنس تبوق ةيعامجالا هش تموق انكيأ امل ىلا 1

 ىلع ناننألا وأ يللا لاو>١ نم لاح يف ةيعائجالا تيتتسا الك : لاقي ليصفتلابو

 نواعتلا الو ًاتاتب ىشالتب ال عزانتلاف . عزانتلا ةنس ماقم نواعتلا ةئس هل تماق صوصخلا
 اةلطم أديست دستي .

 ًاديور صاقتب ا ةيسايسلا هتايح يف عزانتاا لعيح ًايغاهجأ ربصي ناسأ) 0 ١0١
 نم ةروص يه ةموكحلاف : ةموكملا تأشن نأ ىلا هل< لحن نواعتلا 02 اديؤر

 2 نواعتلا روص

 نواعتلا رهظيو ًايردت لءاضتب ةيداصتقالا ناسنالا ةايح يف عزانتلا ناك كلذك
 يف موقلا عمجمتف . ةئدملاف ةبرقلا تأشنف ة ريشعلا تنوكتف ةسموقلا ثرهظ قكا"

 نواعتلا رهاظم نم رهظم وه ةعامج

 ضاق مث « لمت عون درف لك صتخي ثيح دارفالا ىلع اهعزوتو لامتالا ا عونت
 نواعتلا بورض نه برض كلذ لك « مهطامتا تاره دارفآلا

 نواعتاا تالاح نم ةلاح وه بردلل 1 ةيدنجلا مظنت
 نواعتلا نم عون دويعملا ديجع يف مهك ارتشاو ةدابعلا ىلع موقلا 1
 نواعتلا و رض نه برض وه ةدحأو ة 0 ينممادحا مياعت ف موقلا كارتشا

 نم لكش وه اهيلع نوقف نيناوق ةرآق نمض داو ءاضق لع موقلا قاف

 نواعتلا لاكشأ

 لمع يأو . هنيعب نواعتلا وه أ يءانص وأ يلام لمت يأ يف ةعاج كارتش
 ؟ نواعتلا همأوق سل كرتشم

 نواعتلا ةئس ىلع ةمئاق ةيعامحالا نأ لاقي لامخالابو
 نواعتلاو ع.ىاتتلا يقاس

 يللا يف اهلمت لمعت ةيقاب يه لب تفقو عزانتلا ةنس نأ كلذ ىنعم سيل نكلو
  نواعتلا ةئس هياا لصت مل يذلا

 نونواعتم موقلا ٠ ىرخا ةلع عزاتت انك نين واعّم دارفا نم ةهفلؤم ةلرعلا

 نواعتم شضمأ شيد دض دونت دا واتم شا ىرخ 2 ًاماوقا نوعزانمو 52 اف

 ناءزانتم ناشيملاف ًاضيأ دونبلا
 )70 - ةيكارتشالا



 ل ل
 0 لا ايدل

 5 نيودتم نيلا نم ةسئزم ا( :ال نواعتلا ةنس ىلع اهسفنب ةسكاق ةيلاملا ةكرشلا
 1 و اهلمت فنص يف اط ةرظانم ئرخا تاكرش عزانت اهنكسلو

 ُ 1 اننكلو بتي ايف ةنزاعتم دحاو ل تنم ىف ةفلاجللا تاكرقا
 3 1 مي 7 المت يف اط ني رظانملا دارفالل

 . ظحالا ير عامجالا روطت 2 7 لاوخأآ ىف ةيمومت ةراقتا نمو

 ١ لح ايحو 0 نواعتلاو متا عزانتلا . نواعتلاو عزانتلا بقاعت ىق انوع اب اما

 . تاءاجلا نيب .عزانتلا قييف ةريغص رئاود يف دارفالا نيب نواعتلا 1 كاذ يفتأ اذه

 . ةريكلا تاءامجا ني عزانتلا ىتبيو ةريغصلا  تاءامجا نيب نواعتلا ًاشني مث ةن واعتملا

 و ارح الهو ةدحو ابئم لك د ةنواعتم ةريغص تاعامح نم ةفلؤملا
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 320 و 2 5 هلأ

 3 ”قيو ةامطلا رهاوظ ن م ةدحأو ةرهاظ يف عزا انتل لح نواعتلا لحن دق هنأ مل 7

 و نواعت كلذ لاثم . يعامجالا ظبولا كلذ نسف ِق ىذا ةرهاظ يف عزا

 ”عورشم لع ةعامج قف ٠ 0 ا الرحل 2 ايف 0 مكللو 2 عون يف

 ا نوعزاتتو 4 ةيعمج يف سانلا نم د فاني وول وف. مهمل اهف نوعزاتب منكلو

 : : ش ا لهو امرادا سلجم يف ةيوضعلاو اهسائر مهني

 عصا ماو نم ةرهاظ ل نواعتلاو عزافتلا بقاعت بواسأ وه أذه

 .َ ْ: انثحب روحم يه يِلا ةءداصتقالا ةرهاظلا ق.رظنلا رصف : يرشلا

 1 0 ال 9 عاتالا يف أ يداصتقالا نواعتلا

 | ةوذلجتو هنع ًاضعب مهضعب عفادب شعلا نوعزاذتم قازرتسالا ةيلح يف دارفالا

 : .. حبصأ ىتح نواعتلا ا عاجلا ينناسنإلا لغوأ اك نكلو .ضعب نم مهضعب

 : ين نا ردقي ال حالفلاف . ةوزلا ا م لع نم ليعس لك يف اح نينوامتم انا

 0 ثارحلا مدقي نا ردق ال داد_حلاو . ثارحلا دادحخلا هل مدقي ملام ض خرالا ةلْغ

 مق 10 ىف مدقي مل ام المعي نا نآردقي ال امهالكو ٠ ديدخلا ْن دعما هل مدقي

 0 : 0 و حسانلا بونو فاكس الا :ةارد ٠ نع نونغتس ال مهعيمجو
 وحب الو وهلا 1 3 رغ فولاو راجنلا و دادحلاو سدنيملا نواعت الولو

 دع 1 0 ١ الا الو ةيديدجلا ةكسلا الو



 ظ 20

 يزامت وه امن ادح مك ينواعت امن يرشلا 0 ةيعامجالا ةئرطأ ةامح ْق 1 1

 ةميمهم اياه الا هبف ةيعزانلا امو . :

 ليصحت يف نح نينواعتم سانلا ناك اذا: ةكارتشالا ةدقعلا لود ١
 ف ل لاشل ال أذاماذ شياعملا ءانتحاو قازرالا جارؤتسا ُق ىرخا ةرامعب وأ ةوزلا 1

 9 هقاقحت ا ردِؤ 0 ”لك فاصنالاو لدعلا ةدعاق 5 مع عتعلا

 ءاشنأ 2 1 ج ا و خاف 3 و و لعافلاو رادالاو دادحخلاو سدئيملا ناك اذا :

 هريس و ا ةرادا نوعاقلا 00 ةمصاعلا عراوش ْق مارتلا وأ ةيدبدحلا سلا :

 نييلاملا ند ةرهز ناش وه امو ”ةحابرا ْق نوك رشي ال أذاماؤ ةنولمعتسإ ىعءانلا رئاسو ش

 لياقلا رزبلا الا اوعدب الو ديفملا لمعلا اذه تارك نم مظعالا مسقلا ونحن ىتح '
 لحعلاب نوموش نذلا كئلوال ظ

 فيعضلا لع 55 وقلا دعابت ةمعزانن نبا وقلا

 ناك مون لاعلا هوزرحا يذلا قزرلا اوُددم نيل ومتملا كا موضعي لوش دق 1

 كلم مارتلا ناك كلذإف ةاجؤم الا قزرلا يني ال وهو مارتلا ءاشنان نولغتشي ءالؤه ل

 زا رجا شوف رحاب اوضر ان لاك نوضديوهعر نو الو .نيلومتملا 8

 .ءالؤه بعل ةرغ اوعتعي نا لاو لاعلا بعت نم اونح نا نولومتملا عاطتسا هراخ "داو لاملا

 يوقلا . كلذ هل غوست عزانتلا ةنس نال لمعيلف ن ولومتملا هلمت ام لمعي نأ ردق نش

 رفظو لا باغ نا اندلاو ٠ هتوقب

 ًاجع انك

 ةط رمفلا ىلآ 0 0 ةم ج يف ام دنع مسجلا تاجا

 هأرح درس 0 نأ 4 الأ ٠ 1 7 00 ىلع تفاعي نأ ص 3 1 هك
 + ًالثم مارتلا ةيضق يف لماعلاو لومتملا نيب هارحم يرحي نا زوجنال وأ  انهالا

 ةلأسم ف يرن نا يتدني الو مارتلا هلأسُم يفلا عئانتلا ةنس ير ناز

 . فعيض لماعلاو فيعض هلام بولسملاو . يوق لومتملاو يوق ىطاسلا . 7 وطسللا '
 ند لماعلا فص نأ زوج الو هيلع يطاسلا نم بولدنملا فصش نا بجي اذاماف

 م ءاني نأ مع نو ودق لدسلا ظفتس نإ 1 قم . ذل اولوق لب - .لومتلا ٠
1 

 ا

0 3 

0 00 

 3 ةفاوم ةك الا ةوقلاو د فدمد فو رعم ةب وقع نوناق وطسال : لوك دق



0 00 
0 0 

 باصتال نب نكلد ٠ باقعلا قحتتل هعرج كعب انو هتذدفنمو هيلع
 1 لومتلا

 ةعرج كعب الاف نوناق لماعلا بعل :

 ةصاحملل ًازوناق يهب ةيكارتشالا

 نوناقلا اذه نسب للاطت ةك ارتشالا : لوقنف
 بولسالا ىلا ىىستو فاحجالا اذه حضفتو فيحلا اذه طسبت ةيكارتشالا

 ىّتب ال ىتح لماعلاو لومتملا نيب فاصنالاو لدعلا ساطسق ةماقالو امهلازال قفاوملا
 02 9 وع قدح مم عتعو اذه لمت 2 بصتغ نأ كاذ قوط ْق

 0 لع ا شعب م اذه

 ار كلما 2 ويتطور" بي دان دس

عمج ال لاومالاو نواعتلا الا 00 ال قازرالا تماد ف
 ١ تاوذلاو ا الا 

 ّّ فاصن الا و لدعلا ةدعاق ىلع اهعمج نوبواعتملا اهمساقت» نابجو نواعتلاب الا صحن ال

 كا غالا ةديقعلا ةأون هذه

 ١ أذه تغوس تا ينو اها رد ةيراح لاز ال عزاذتلا 4 ةيسو كلذ تك : لوقت

 ةعيبطلا نم ةنوروم ءامحالا 2 هع ةيعيبط هيد مواَش نأ عيطتسأ لهف . فرحا

 . ناعنع تابوقع نوناقو ًايئاضق ًاماظن .نسن نا انعطتسا اكف . عيطتسن - : لوقأ
 كن نا 00 هلام. 0 7 ندلا كنمح لغ 1 نع لسا 7 را

 ا الداعم ا انا نت نأ "امل اهدئاوف يف كرتشنو 00
 . ىلع ًادحاو اماع اندالوأ 6 ةسردم يش نأ انطتبا 89 . ءذإ اوف يف ًاعيمح

 نأ انعطتسا اكو . ءاوسلا ىلع اع هف عتع ا انا ىشنت نأ عسل ءاوسلا

 35 نأ عيطتسل كلذك روبجلا ةحلصأ لنا ةععرو ا ةدئافل افا رغلنو ًادبز ءىشلت

 )0001 اصل دوس اهضرو رويخلا ةدئافل قئارملاو لماعملا ءىشنن

 0 السام ةياغب اهيلا لوصولا ىلا عرذتت يهو ةيداصتقا ى وصقلا ةك ارتشالا ةياغف
 . دارفالا كلم 0 ةمالا كلم ةناقزرسملا م نكن نأ يف ةيداصتقالا ةياغلا امأ

 . ةقفلاخ نود ةلئاحو ماظنلا اذه ةدبوم نيناوقلا نك نا يف ةيساسلا ةياغلا انآو

 04 طول 5 حرش ييلاتلا لصفلا فو



 3 يك ارتشألا ماظنلا ةركف

 8 اغلا عضل 1

 ا ارشد ماظنلا هركف ْ 1

 ةكن اة اسأ ,يدارفالا م اظنلا نأ نماثلا لصفلا يف قباسلا بايلا هصالخ يف انآ ا

 لاحفتسال ايدل نك نب 5 لب يرشلا نم زنلا ةداعس لي ا كلذل هنأو . عزانتلا

 ناسنالل ءانطاو قزرلا ردصم اه نيت الأ ةعيضلاو ضرالا نا عم ٠ هنف ءاقشلاو سيلا

 الو ضرالا ال هسشن وه هسؤبو ناسنالا ءاقش يف ينذلاف . ءانطلاو قزرلاب ناتيحس

 عمتجلا يف ءاقشلاو سؤبلا بيس يذلا يدارفالا ماظنلا اذه داسف نا انيأرو . ةعبطلا

 يداصت :ةالا روطتلاا هب | ىظفأ قا ةرئاذ 0 :ع نيحراخ نءرمأ ن نع شن يانالا

 عزاتتلا ة ةدَِم لع يئمنملا

 ضرالا كالتما  لوالا

 رخ ملا لاملا ريمش - لاثار

 ضراالا ةيكلام نالطب

 ةحيتن تسل ضرالا ن 3 هيف قدحلل ةحلا ر الو لطب ضرالا كالتما نا امأ

 اهيف لغتشا نف هلك يرهشبلا سنجال عاشم يه لب اهك التمأ هل قي قحزاننالا لمع

 ايف لعتشا ن م الأ ابئم ينجب الأ بجي اهنم ىنج

 جئات .ىلا ىضفا ابك التما ىرأ لوالا بابلا نم يناثلا لس يانأر اَنطَو 1

 2 : اهمحأ ةفححم

 رفوالا مسقلا نون منكلو اب أهيف 0 3 سال نيذلا ملظعم ناغل

 رزرلا الا نولاذ الو اضرا نوكلع ال ضرالا يف نولغتشي نيذلا مظعم نأو . اهعيرنم

 ةيلاحا ىرخا ةرايعب لوقت نأ كنكعو . اهيف نولغتشي يتلا ض زال هين امم ريسيلا

 هلاني ام فاعضأ فاعضأ اهنم كئلوا هلاني ام ناو اهيف نيلغتشملا ريغ ضرالا يلام نأ
 لامحالا أذه نم لياقلا رزنلا ءانيتساب مهللأ ءالؤه

 نمل ى ه 1 ندودعم دارفأ يك امال تلوح تاراقعلا مظعم كدا 0 ْ

 تناكم دحن ةشالا تلئمالا ندادفلا ف ةولا كلع امدح دحن نيك 4 باطقتسابا



 نولعتب ١ ءالؤم مظعم نأ لب عش نوكلع آل 0 نم فولاالا

 7 5 : 0 35 1 هتمحر تحن

 اين يق اتسلاب 00 كالملا نكم يراقعلا باطقتسالا اذه نا
 00 0 ارا ةشالا د 0

 تا 3 اجلا ن روح يف ِك يف ءان الأب ءانبلا ي 2 0 نم ' رفوأ مدقو عرز الب ةءارزلا

 0 : : ًاعم ءانبلا ىلإو
 0 0 - لالا زيمثت ” نالطب

 نب الع عت : ةلماع 2 بل لاملا نآلف هبف قح الو لطب" لاملا ريمثت نا امأو

 نأ يا: 0 بابلا نم يناثلا لصفلا ف هحرش مدقت م لمت لصاح ن ع ربعم وه

 ةحبتأ وه وأ لامع ةسمح لمت ةحيبتت نع ريعتا 5 لامع ة ةسمخ نع ريعتا ال كعم يذلا هنملا

 لا علسلاو ت تالاصاخلا نم كتمت لجال كلهتست نأ كل قحب اذهو : مايا ةسمح كلمت

 لولو . هرمشت نأ كل سلا نكلاو طقف كمعتع 0 ةظدحنا ا هنخا ة ةمش يواد ام

 3 هل انو تا لع هل ةوق ال ذأ هرمثت نأ ا ارجل 1 يدارفالا ماظنلا ىضتقم

 0 : هن عت اع ع هلادتتسا قح

 ْ جئاتلا ا ىلا فنا دق 0 ةنس الا 0 : يذلا لاملا ريمدا نأ 9 ار ازطو :

 3 4 ةيلاتلا ةفححملا

 3 ةركأ 5 كاذو 0 1 . لماعلا هلاع دس لاملا بحاص ند

 دقت 6 كاذا 5 هيدوبعو ءاقشو ًارقف دادزي دع از اداستباو لام دادزبي كاذ ظ

 0 : : ةقاسلا لوصفلا 2 كلذ 1

 .(يلالا باطقتسالا ا وال ىلا ءأللا فوتسلا نع لوح لانا نأ
  لاحفتسالا اذه ةيعيبطلا ةجيتنلاو ٠ لاملا كولم اوحبصا ىتح ءاينغالا ىنغ لحفتساو
 000 والا عدلا ةيواه يف رخآلا 3 1و

 2 لانا لهأ ة ةزوح' يف قزرلا رداصم رئاسو 0 1 عوقو - مب

 .مهتناصمو مولم ماعم يف لاحلا 2 م اع مويلأ نولءقيق ٠ نوؤاشي ام

 5 أ واط مدرج نوئضيو ٠ رخالا 7 2 لوك .
 >0 ]واه ىع ليحلا دكرح اوفقؤون نأ منكي '



 5 ىارتشالا ماظنلا ةركم ْ 3

 قىودح الاب ىدس بهذي لم اعلا لمت ة هحسمتت يغش يتلا ةوزلا نم اب نا 0

 لوالا بابلا نم عباسلا لصفلا يف هنايب مدقت 3
 ةيك ارتشالل د. ةءطا رتومدلا 2:

 يئالتلو . لاملا رامتسأو ضزالا ةكلع ىضق يذلا يدا رفالا ماظنلا مئات هذه

 نردالا نرذه لاطبأ بجب ةفححلا جئاتنلا هذه

 ؟ هذيفنت 55 6 . كلذ فكف ش

 ةنيفك ىف حلا ف نآلا رصتق اهاو ٠ نرخ ليصف هلف هدا 0
 ةىداللا كيفنت نأ وهو نآشلا ريطخ يرهوج رمأ ىلا هسنتلا 0 ال انهو

 نزال . ةيشاسلا ةانللا يف ةيطارةومبدلا ءىدايملا ذيقنت هقيسو 3 7
 ةءوكح ةموكملا نكت ملاذاف . ةيداصتقالا ةايلسا ةيطارتوعد الا 010
 م 2 ميك ا شأ دح لع قازرالا ِق روبخلا كرتشي نأ نك الو 0

 ةيءارزلا يضاراللا . راقعلا عويش

 ا | يأ قازرالا ليصح ف نوك اروع يعامجالاو يتارمعلا روطتلا 5 1

 مرأألا ىلا انتل انكر ور ةعببطلا نم ةوزثلا جارختسا يف نونداستم 0

 جرختسن يتلا ضرالا يف نكرتشم نوكن ال اذازف ( قازرالا هذه ماستقا يف نيك ارتشأ
 ؟ اهنم قازرالا وأ ةوؤللا

 نوكتو اهلك ةمالا كلم ( ةدحاولا ةك-امملا يف ) اهلك ضرالا نوكت ال اذا

 ف نيعرازم ضرالا يف:نلعلملا ئاسؤ نوحالتلا وكيو اهيلع ةمّسق ةمالا ةموكح
 نايعت ( هب تارالا متن يرح>الا وأ ) ةموكمجلا - امسح ةّصاحملاب ةمالا ضرأ

 ةلواع صصخلا

 م عزانتلا ة ةدسس كيلا ئذدلا يامجالا ءوشنلا ءدب دهع نالا انئهذ نم وحع انعد

 روصتنللو ٠ هنطاومو مدا اعزاخ ةسفنل لمعت لاو : ال درف لك ناكو هيف ةيلغتم لزب

 احصاو انتالماعع اًنِح زم و ضعبب اهضعب انتاقزترم تطيتراو ايطاصم تكذشا كد

 | .ةحلاو هيف شعنو تديلا اذمل انك ليهو د تب يف ةدحاو ذك

 كاذهو ندع .اذهو عرضلا ردتس كاذهو ةيشاملا يلري كاذو علف الها كلذكل

 لمعي دحاو لكو 4 ةيدبدجلا ها قبر طلاو رسجا سد كاذو ةياشلا يخلي ١

 ل دا كللم تسل ضرالا نأ ايضا زر هلم ينج نم ةصيخب أ رجلا



 0 1 اي 0 3 : 32 : رتشالا ا 5

 0-00 : ا

 1 0 ةماحغأ وأ م رجالا اهيف نولمعي ىسانلاو اهتموكح ةرطم مددت تدي اهتمرب ةمالا 59

 م
 هنم ى ازتشالا 001 اة الع دعسأ عمتملا نوكي نا نكمك, له رو كلذ روصتتلف

 0 7 يدارفالا ماظنلا ْق

 ..قازرتسالا عاونأ نم عو "نكن ةفلت ناحل ةموكلا قف نوكي لاخلا هذه يف

 لك ةدفع ْق عضتف نيعراز ملا قيرف ىلع رطيساتو ةيعارزلا لئاسملاب لت هي ا 3

 .نوكت وأ ابعدزي نا دبغت وأ ابعرز نأ 3 رطتس ينلا ةيدقالا وا ضرالا عياز»

 - بيصن ةمو برصن عرازملل نوكيف 0 ان وناق ةصاخملل ليو امعرز) ةنصن

 كلان الو هميذلا 00 ضدالا ١> كلام ال ذا طق امل كيرش الو . زل

 نط يأ ) ةصاخلا رولا 3 ءاريو ايف لمع نأ ريغ نم ض ضرالا نم ىنجحب#

 نييلانلا نررمالا ( نيببصنلا
 ايا جلا امادار ,أ ةلح نم نرألا ض ةموكا هيغتبت يذلا داربالا الوا

 ؟:ىنتل ذا كلذ ريغل ادا ربا جاتح ال يهو . ةيمومعلا مفانملاو حاصملا عب مح لع قاشالل

 ؛ . ةيدايتعالا ريغ ةجالا تقول يطايتحالا راخدا الا موللا 0 و عما .اهضرغ

 0 ؟ دشحم نملو لاملا ةموكحلا عمجب اذالو

 اذا رع ال ثدح لامتالا ن م هريغ كل ةمسنلاب ع ازلا لمع ةمسق 10

 3 ودا 1 ةرفوأ | دوسح نوك الو فاد>أ

 ْ . و نم دب ال ًايعببظ ًاريتخم اه نال عرازلا لق يع نأ ءادعالا رفا 2
 - حوت ةل ءارزال ةنيعملا ضرالا نع عار لأ لق وشو دحا ىلع حي الو 0

 نم مهيصن نأ ( ةيعارزلا ةنجالا وا ) ةموكلا تماع ىرخالا لامهالا ىلا دارفالا

 . اهيلا ونجح يتأأ ىرخالا لامتالا نم مهتيِصنا مهرغأ م مهرخب ال ضرالا ةلغ

 2 صش : امو . ضرالا قي لقعلا ىلع 3 ارت حن. لل مدح ديز ' حونخلا اذه يفالتلو

 : مق نزاوت اذكهو . رفوا اداربا اهنم يني يتاا ىرخالا لامالل هلمحت اهداربا ن
 14 / راودا يف ًافيفخ الا ثدحي ال. دق لب فيلا ردنبو اماقاقحتسا لداعتتو لاالا
 984 نابسحلا ف نوكت 3 راوطا

 هم

 ١ 5 0 5 ظ 'ةنبالا عويش

 هيا جاتحت 8 م ودل ىلع دعت ثرح ةيذبالا ءاثب ّرما ىلوتتنأ اهيلع ةينبالا نخل نا
 5 0 .تالللاو ارقا ن ند يلع لكل ةقفاوملا و ةيسائملا ةعونتملا ةشبالا 07 ةمالأ



 2-ا# > ١ يشتوسملا

 ه/ ؤ يك ارتشالا ماظنلا ةركف

 يملا 00 ةيعأرم نك اسسملا ا ضر 37

 اهجاتحم يتلا نا 1 ةلح ن م ةينبالا م ةيغئللا يذلا داربالا ر ادق لوالا

 ةيمومعلا اصملا ىلع قافنالل

 هيلع عش ال ىح هتشيعم ةجردو هلمج ةمبق ىلا ةبسنلاب نك اسلا ةقاط يناثلا
 ةمالا قل ًاناغ نوط ال 0 ل

 لابقالا زك ىتم : وهو حضاو ربتخ ًاضيا اذه يف باوصلا ىلا ءادتهالا نكيو ٠
 رو ةردقم نود روجالا نأ مث ايندلا نك ال نع راددالاو لضفلا نك اسما ىلع 1

 لدعتو .رايدالاو لايقالا س> صقنتو ر وجالا دازت كلذ ىلع ءانبو ٠ سكعلاب سكملاو :
 رك "0 الو 3 يش ةموكملا ها د و اخرا ا اذه ىلع ا تاداراتلا

 0 زاللا يطايتحالا الا اهدنع ةلضف 3
 لئاسو 01 أهريغو ندعتلا ةرئاح يف لاقي ةعارزلا 5 ءاد 3 ا

 م 0 " قفار | 8ع

 را 0 ةمالا ثالم ديلا 8 طابتحالا تاج لع ان ةهح 2

 هنال كلذ ْق لدعلا نع لضن 0 0 د لاعلا ةر>ال ةيواسم ا ةرجا 2 نوكت ثيحب ةكسلا هذهنم اهدارباو لاهلا ةرجاو لقنلا ةرجا نيعتيمو . ةموكحلا

 اهدار 1 للم نم 1 0 | ا ةدايز نم امأ ةدايؤلا 0 ل 3 م رف 5

 وفاح 1 ةدعاق ىهكتمع 1 0 هي امسح 0 نيرمالا الك وأ ةندل مد

 نوكتف . ءانثتسا الب قفارملا عيش 60 نأ 06 : وحلا 1 ل 0

 نبللا ةحاصمو زاغلا ةحاصمو 7 ا ةدحاصمو مارتلاو ديربلاونوفلتلاو فارغلتال كلام ْ 1

 عناصملاو - عاونأ ع محو نوباصلا ةحاصمو حلملا ةحالصمو وكيلا ةحاصمو 1 ١

 ةييحاض نوكت نأ 5 ىتح رجاتملاو يهالملاو قدانفلاو رزاهلاو زاخلاك قفا 7

08) 0 00 
00 
 71 و بو



 0 #0 ' هم

 ١ م < اكو لداعش ع ةميق بسح 0 لكلو 3 لاو تاقزرتسملا

 ةنأيب مدقت م

 ثلاثلا لصفلا

 يك ارتشالا ماظنلا نساحم

 7 الاف . اهذيفتت ةلاحتساب دلو ةيلاخ ةب رظن ماظنلا أذه كل. ىءارتب عيبطلاب

1 
 عل ا

 : ف نالا ٠. نو . اكو اذك روصت : كل انلق ثردحلا 2 ند انال كلذ كروت ِق

 : ةيلاخ ةبرظنلا هذه كد اها يعزافتلا يدارفالا ماظنلا م د اميق روص٠ هلا زيح

 : البق .٠ 0 2 كيفدتلل أ: ف 3 لصفلا لئاوأ ِق ان انعلو ذيفتتلا ةلرحّتسم

 ماظنلا ةيفيك ةروص كل ممتن نبأ 1 ليختتلاو روصتلا ملاع يف نالا انعم ضماو
 5 ادخال

 ل نس تدل ةمالا كلم اهلك تاقزرتسملاو قفار 5 عم نأ روصت

 ام ف اهءلع ةلصاح | ماركتفا لب .اهءلع ةمالا ت امس ف نالا رك الو امراداو

 ةركملا نا وأ ديدخلا يارتشالا زرطلا لع امر تأشن دقو ةدب دج ةمآلا نأ

 1 نا روص 6 0 بولسأ يأب والاملا امرشأو ميردتلا لا قفار ما هذه ةكلم تعدلا

 شتفملاو رطانلاو ريدملا نم اهيف لاسكك قئار ما هذه يف نولغتشي سانلا دارفأ عيمج

 0 دك هلع ة ةميق بسح هةرحأ د 1 لفانلاو لماعلاو سساخلاو نناكشدلا ىلإ

 : كلذ ناب كيلا + ماظنلا أذه بجحوع مومعلا 3 ةيعامجالا ةمالا ةلاد نو

 لاما ةلود ظطاوقس

 - للملا 3 را ىتبت ال هنا يأ هدعب اه مايق ال ًاظوقس لاملا سأر ةلود طقسست الوأ
 1 داق همركح ةرادإب روهمجا كلم قزرلا دراوم عيججو قفارملا نال ًاتلظف رستلا ةوق
 ةراجتال لام 7 هلعحنو لاملا نم هد اع ًاقفرم ءىشني نأ عبطتسإ نجلا دوعب

  لمعمو قف رم لك ت ةكلت وأ دك 7 1 0 ليعم ءاشنأ يف لاهءالا و

  هعزوت لب اهسفنل حرلا عمج ال اهنال اهساالو اهجحازب نأ دجأ ردقب الف ءانبو ضدأو



 6و ” ةلوهألا ماظنلا 0 5 ظ

 وأ علك نأ هم وكحالف ةلحلاب امازم عاطتسا هيهو . 5 وأ 0 كلانهو ! 0

 حرش دريسو ٠) 7 ًامزال ناي نأ ةمالأ كلم هلع وأو هسا 2 نا 1

 ( عا ارثكالاو طاتتسالا لصف يف كلذ 1

 لضف نم رفوملا دقنلا ىقبي اهاو ريمثتل لام تسب الو لاملا سأر ةوددقللت
 لام اذه . هيلا ةجاملا هلق وأ ريتقتلا بسب اما ةقفنلا دعب ؛ينب ام وهو ةيعلملا وأ ةرجالا .

 نأ ديرب مون وأ هيلا ةحاخلا مو ةقفش نا هل اعاو هريمثلع هل لبق ال هرفو نم دي يف ظ

 قوف عتعلاو خذيلا ديرب مون أ ةينش "لع قتل الام هعم نال ةدم لمعلا نم حانرب ٠

 ليبس قب مذا هرعت دكر ردقي ال هكتو هقاشأ يف رح ويف لدعملا ٠

 يدرفلا ريمثتلل

 : درف لكلا قازرتسالا ةنامض ٠ ٠

 هني ا كام قزرلا دراوم 0 تما 21 لكل قزرلا نبض اا 0

 نأ ةيركملا ردد الق . امان كلذ لصحبل قفرم يف لمعي 3 ترف لكل ا

 نآلا كلا ةجوييف تسل 9 مهيلهأو مهجرد تناك اههم لانا نم قيرفل لوقت
 0 رو أوريدو يتنأرم سس اوعجرأ . لمعلا ىلا ةحاطا نم ا الامت يدنع ن ْ

 لاغلا ناك اذإف ةق لمعال دا وه يذلا قر 1| يف درف 0 نأ اهنلع بنجم لإ ]

 لج ناكو. ءاغيرو رس يف تحضا دالتلا نا ىلا ١ مهلا لدعلا ةجاح نَ دكا

 تاعاس ىقتتت نأ اهيلع ةلاطا هذه يف ا قزر جارذتسال ب 8 ابلهأ 0 نما

 عيا قزر جارختسا يف مهلك نوكرتشي ثيحب عيطا لع لاختألا عزو و ا

 ٠ ةمالا :قاؤرأ ىلع لوصحلل ىف ا نأ ماظنلا اذه تحنو لاخلا هذه يف ع دق 25

 فو قالحالا ضرورو عرعملا نسحو ةحارلاب عتفو راما 2 ةمالا لمتت

 ا . الا فصتلا ْف 2

 جاتنالا ىلع ةرطيسلا دح 0

 لك نم جاتتالا نوكي هدحوت ةلاح يفو . جاتتالا ىلع ةراطيسلا د

 تالق الاثم لالغاا ءارهالا ت تظنك | اذاف . روهججا ة>اح ردق ىلع م نر .

 اذاو . ًالثم ناتكلاو نطقلا ع ز نه تا مداقلا ماعلايف اهعرز نم ةمر ىلا ] ٠

 0 0 جسانملا ضعي كان الاثم ةيذحالا ت تّلقو قولا يف ةعنالا تقف

 , ارح مهو 0 ًاريثك ترروتسا 3 فجل عناصم' تداؤرا هل 25



"٠ 

 | ال1 )) ٠١ ١١ دز ةجاخل ًاسانم جاتالا لمحت ةرطيسلا دحوت نا لاقي راصتخالابو
 3 ثدح 3 ةمح أ زملا لييس قف قازرالا سس بناح ةعاضاو داليلا ةورلد ط»رفتلا فقالت

 قباسلا بابلا نم عباسلا-لصفلا يف هناي قبس دقو يدارفالا ماظنلا تحب
<2 

 جاتن ديلإ ف داصت:ةاللا

 ْ علسلاو عن ؟اضيلا يور ف ةلماعلا ىوقلا ن م فاح قاشأ ن 6 انا ىغتسإ 3 0

 ةمحاز ملاو ةرظانااو ةسفانملا ءافّنال كلذل موزل ىقبي ال ذا 1 تالصاحلاو

 ثاريملا ءافتنا

 هيب نسح ' الا هيونأ ند نبالا ثرب الو . ةيكللملا ءامّسا ثاريملا يني ا

 يف هقح املك 0 نه ثرب هنكلو ٠ اههدتع دقنلا ِس لضف امو هقالخأو هلقعو ْ

 ءاقشلاو رقفلا ن 0 هّنامحو قاز ءرالأو لمعلا

  ةيمومعلا مقاذملا ىلع ءاخسلا

 ا طب كلو ادا ةمالا اع ند لضف 1 نال بومت»» س د ف هج اح قس الو اهم

 .ةلماعلا ىوقلا نم ديزب ام نأ ىرخأ ةرابعب وا ٠ ةيمومعلا مفانملا ةمدخ ىلا هل 7

 مفانملا مهأو عفانملا كلت يف لمعلا ىلا هلو# روهّلا قازرال لمعلا ىلا ةحاملا ن

 لأ ام 107

 ظ ا جاتح ا لك ليسلا أزه ف لذ ن .ةيوكحلا رتستف ٠ ةيرتلاو ميلعتلا 1

 لاحرلا 5 لاملا لق 3 رذع ا ىقب الو اهدب ةعسل ءاذس ةمالا 0

 لب ةفاظنلا ىلع ةيقانرملا ةرئاد 0-6 ٠ نأ مل 0 1 ةيمودمعلا ةدحصلاب ةيانعلا ع

 ٠ زكتو ٠ ضارمالاو ةكودا ةمواقمو فيطظنتلا لئاسو ةيقودسم ةدحاصم 75 نو كَ

 تاحصملاو تايفشتسملا ن

 ْ ةزضخلاو موحللأو ترالالا داسؤ يفالث ْ ةقاطملا ديلا ةموكحلا ل ا

 اهدهع يفو اهم ر طيس تح نوكي كلذ لنا 2 ةهك افلاو

 هتحارو روهذا ةرسدمل تاهت اأو قئادخلا "ىثنت هي

 درعا جاع ك كنضن ال ثيحن ءاتالاو 8 :ءلأ ةزدءال ءىجالملا ء ءىشلل ب

 ةلالئاع ال ملي يشي الو هل نيعم ذأ



 فيا 7 ا ةديقعلا هئم ا ري اه 5 0

 رخاوأ ِق خيش رعشإ ال ىد لمعألا نس زواج ش دعاقتلا شاعع وخست -- َُغ /

 م م سستم

 هتشدعم ب واسأ ف صقفب ةمايأ

 لمعلا نع هتدعقأ ةيكنب يكن نم شاعع وست - ٠

 بتاكملا وملف 3 ,ويلا و ةيلقعلا ةيضايرلاو ةسذ ملا دهاعملا ءاشنايق "

 هيف طستلاو هدادعتل عستم الءاغ كلذ ريغىلا اهوكو ةيدالا ةيديالاو ةيمومعلا

 ةورن نال را نأ هيلا قوت ام لك لي كلذ لك لكس ةموكحلل ستي

 اصملا يف اهردتق اف اط عزانم الو ارط رس تحن“ ةماعلا ةيالا ىف روبكل

 135 ةيمومعلا مفانملاو ةيشيعملا

 ةمالا ةورث فزئتسإ سانلا نم قيرف دوت ال هنال كلذ ةموكحلا عييطتست

 ىلع عزوتت -5 مالا ةفآلا تادتنم 0 حرصت - ام 1 عافتنا عنم و اهركتحمو

 -تايرورضلاب مهعتن تايلاكلابةمالا دارفأ عيمج عتتو ًاضياا ا ةمالا تايجاح

 ءاسعت دعسإ  ةيدساو ة_لقعلا نيتحصال عيضملا خذباا حامج حيكو رقفلا ق>ع

 هؤادعش سنتآلو ميدقلا ماظنلا

 هني ةلباقملا يف لاقي ام ةدبز هذهو يتواعتلا كارتشالا ماظنلا نساحم لم اذه

 ماقملا قيضل هانلمحأ يزاذقلا يدارفالا ماظنلا نيو

 كا | ل ١ كصحنلا
 ةيك ارتشالا ةديقملا هلم

 نيبنلا لماع نالا ده برغتست الف ةكارتشالا ةديقعلا ىوط تدلع دقو اما

 كلذ ريغ امونظن مد موب دعشإ و امودحجح

 ةبوضوقفلا

 3 م و وعل م ْن واقبل اذه و 0 75 و وفلا ٍ ونظي م 5 رجلا وعدعد ظ

 انا خل يا نم ء نما ماقنلا ١ يف نوكي دقف . يدارفالا 0 نم

 مهام نال يل نووذ< 09 نواقلا قوذ نورك ندي ءاكب لاملا كول ٠ مثو ىاثلا نو

 نر /ش , 1
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 ( ءاوسلا ل ا 0 5-5 ١ انا حافل ميج لع نيركسم انيك
 0 07 دارفالا ماظنلا ن 0 رويت تاقو نم ماظنثاو نوناقلا نكمت يه

 1 ْ املا 00

 30 1 00 0 كاك 1 حالا ىلع د تاراقلا وأ 8

 2 ةكارتشالاف . لوا هيلع ناك ام ل لالا باطقت 1 دوعيو نيلملو

 7 قرخأالا ولالا
 00ج ب هوخالا

 املك 2 0 15 5 أرتشا ة هين 11 رتشالا نأ م 32 00 و مصعب قف رات دق و

 و 0 ىلع عبررلاب عتتلا 2 ءاكرشو د اأو تاراقعلا ف ء ري الا

 00 يوخالا ٍماظنلاب هنومسي ام وهو . طرش الو
 دان 1 موز ىذا + نعلا :سفنل ادا اذه نم الأرب اال

 34 1 تاعتغا سا نأ قح كف ةياسنالا
 سكملاب يه "ةياتشالاو



 6 ارتشالا موصخ دل

 : ضارتءالا اذه ةيك ارتشالا 0 ! را
 نقانتلا دقق 0
 ا موأقت ةك'ارتشألاو متابسأمو مماوقو 2 ْق نوتوافتم : ل

 .هيف سفانتلا ءافتال ةمطان بهذي 2 ارتشالا ماظنلا 2 هربتعت ال ظ

 لب د ب دوعب الق نومضم هقزرتسم دي دود هلخد 9 ع َىم در

 ل وحلا تافا لسلستت يداسقلا لعو . هتنم وشر 01 ءارثالاو حالفلا
 ًاحيحش الا اهقزر لصحت ال ةلومك لابجأ دعب ةلالسلا حبصتو ةمالا يف

  6 0 1ريح ١

1 3 

 هزواخ هعدت الو لدعلا دح دنع يا تقرت ا شالا
 : يدامملا عزانتلا ن نم هيصتغت ام لح ن دواعتل :

 4 اذا ->او ةيلهأ 35 الاف افكالاو َى والا قح عيض

 اهسفن لامتالا 3 ونأ تماد آم .طاشنلا و ةيلهالا و .بهأإ 0
 ردة لع رودالا تماذ امو طاشنلاو ةيلهالاو بهاو



 ؛ مكارعالا © 0

 . ةسدنملا نفي ا ىلع يوذ نيسدن ا جات و ير ا يذ ماع ريدم ل

 - لامعا 2 1 ةيلهالاو ةفرعملا يناتح نيم دّحتسم 3 جاتو بات 50 جاتحتو

 ١ را 5 | نوكي نا ةتواقتم م لامعا روجأ ىلاتلابو ةعبطلا حب ةفاتع ءالؤه 13

 1 ١ .لعافلاو 00 | رجا فاعضأ

 : ةفيظو ىلا قرب الو ةرادالا ف ردقالا الا ريدملا بصنم ىلا قر ال ناك اذاف

 'اذاو : بدحر سفانتلا لاما < 2-2 ةسدنطأ نف يف معرس أولا معلا وذ الا سدنملا

 : مرحب الو هل الها ناك ن م الا ةيصنم ىلا قرب الف ةلداعو ةيقار ةمالا قالخا تناك

 1 هأوس ند ةيلهأ 0 ناك نم همم

 07 را را ماظنلا َْق همم بخرأ ةارشالا م أله 2 ْق هد ازيك "قي ةانتلا لاديش

 ' ةردانلا يهاوملاو ةبقاثلا لوقعلا يوذنم نب 5 يدارفالا ماشنلا ل ىرت كنال
 ظ .ةيعايجالا ةئيطأ هريس 500 زكا .نيعزان ددملا مادقا 0 مطوقعو مهبهأومتنف د دق

 ٍ ش يعزانتلا يدارفالا ماظن || | متادز ناب يك ةلعش ّى "7 نذل اهغباوت ند

 ا لاعالا عنواو امو لامعالا ف نين قاسم 3 2 دارفالا م أد ام هنأ لوقلا لصاحو

 كرف لكف ةيمحالاب لايمعالا توافت- ٠ ةنءاقتم ةردالا تاكد أمو ةضمالا ُِف ةنرافتم

 .ماظنلا نا لوقا ةحصال الآ ل دا وع يذلا لمعلا لاك نايف. هدهج لذ

 اذا امس الو اموقيو اهسح سكعلاب نلف بهاوملاو طاشنلاو ةوذنلا لش 5 اريشألا

 8 طاننلاو بهاوملا ىسح ةرفاو ت افاكملا تناك
 , ' 0 :لا دقؤ

 : تب يضقب وهو ل غوبنأا 0 3 ير اردعإلا مخمل اذه نأ أضا نومنزيو

 . غب اونلا قوفتل الا عدي ال قازرتسالا نم ا رعم ًابصن درف ل

 ٍ ل لك ال غو نأ ناك ناف دان أ رع وأ ن ١ بال ينال نم ديز نوم

 هيلع بجاولا ن 46 ديزي أميف لرعلا ن 0 8 هلممك لعب موشي ننوه ةافاكم ند 55

 ةراراا 7 0 010 لأ لمت نف ًاببحر سفانتلا لاجم ماد ام هنا لوقت
 1 يدذلاذ تضل 0 01 0 ال ىد هغوبنل نانعلا قاطب نأ هب انلا رطضا اذهلو

 5 ٌ 00 هيلا ,ىوعمسل

 1 ىح ا ةأفاكملا ديفم 00 يأ 2007 "م ع نك 1 8 ارشالا ماسلا او

 008 ًاطابتسا طبتتسا وأ عفان اعارتخا ةعبانلا عرتخا اذاف لمعلا كلذب ةنبانلا نضي ال

 ناضل ناي تح هين لال 0 ضل ا اا



100 
 01 ل ا 27 ١

 16 .ةيك ارتشالا موصخ 1

 يواسن ةرفاو ةأفاكم هتأفاكم يازتشالا ماظنل ىغق ًاضباًافان افاشتكا فعتكا 0
 وأ عرتلا اذه عمي حب, اكل قا أ ا وأ هتافتك ا" هعارتخا عفن 4 ةميق 1

 ةافاكم نوكمت دقو . روبمجتلا ةعطت لياقه يف ًاتئاف امن طشسلا 00303
 0 عتعلا ىهتنم عتعي نإ هل ذات لمعلا نع ةتايح ةيقب هينغت 24 ةمظع عرتشا

 غوبنلا ءايحال فاكءارغالا اذهو . ًاضيأ هريغلو هل ءارغالا نم كلذ يف ام حل
 دوا>و رخفلا نع ًالضف اذه . طابنتسالاو عارتخالا يف ةسفاثملا حورو ءاكذلاو

 ًاضيأ ءارغالا ثعاود نم نانوكيو ةغباتلا اهقحتسي نذللا ىرك دل
 عرتحالا ليبسلا دهم هنال . هييحب لب غوبنلا لتقي ال يكارتسشالا ماظنلا اذأف ١١١

 ةنامضا مومغلاو مومطأ نم هلاب غر فيو هشاعمو هتايح ىلع هنئمطيو ركفملاو طبتتسملاو '

 آلا ءارقتسالاو يرحتلاو يورتلاو ريكفتلل ةوقو تقو هل ىت ثيحب هل هقزرتسم

 عارتذالاو طاينتسالا حور تيعيو غوبنلا لتقي ام ًاريثكف يدارفالا ماظنلا ماو
 0 0 ط رادق نبدا ةردانلا نحال يوذ ع نيش ءاكاذلا ينفد 5

 طايتتسالل ا رك 0 7 الو انفو 0 ةوق 0 3 ٠

 أكل طقف عوم ىلا لييس ٍِق تااقعلا عض ال يدارفالا ماظنلا أذه خا 5 2
 نيطبن دسملاو نيعرتحما ن هج مناك ذ ة ةرش بهذيو مييلع من غب اونلا وقح 3 : 1

 يذلا والاغو . هدعب رهبلا رفاس يذلا سوكيرمأ مساب تيمس اكريمأ نكلو اكريمأ 1 ل نسومم 0 كلذ كيد هاوش نم : : 3 هايأ مثربع باصتغال مهلضف عاض نيذلا 3
 ةرك ني مل ةراخبلا ةلالا عرت>ا يذلا طوو . :. نجس ضرالا ةرود فتك ا

 نم دفتس مل ةعابطلا ع رت>ا يذلا جربموغو . هدعب نولومتملا اهانج لب تأ رخآ

 هعازتخيا تارمجه

 ءانلاو تارسملا نم ىألم ءايح اوضقل يارتشا ماظن لظ يف 1 000
 ءاخرلاو رؤفلاو 0 3

 ةيدخشلا دة, طا دق 1

 نأ ثيحب كم هلا ىهتم ٠ 10 صخشلا 0 كسيقم اا 0 || نأ ل 1 3

 5 . ةيكارتم الا 8 0



 ةكارتشالا د

 قارتلاو خبل 0 نوكن ثيحن اضأ كالاهسالا ماظن ن.ديقمو 0

 ا لعجي يكارتشالا ماغنلا نأ من . هقباس نم ةفاخس لقأ سبل مز وهو
 مئاهبلا . ةيميبلا ةايلاك ةيدارفالا ةايللا صئاصخ نم ةقلطملا ةيرخلا نال . أدوا
 ًانعاجا راص دم: نامنإلا اماو . نواعتلا لقيو اهب عزان :اا دوسي اذهطو هب را ةقلظم

 هتيرح تددَضا مهالامأعم كيتشنو و مها م نناع و ضعبب مهضعب هدأ رفا 2 ع

 كو مصاختتلاو رفانتلا نمو ىضوفلا نم عوتجملا ةمالس نمضت دودحب ةدودح
 يغقت نأ عدب الف . عببطلا 5 ع ةرئاد تقاض ةعاجإلا“ قف نانلالا 0

 ثيحب لدعلا ةدعاق ىلع ةب را دنع ةيعامجالا بورض ن 1 برض يهو هكا

 سانلا روهمح ناك اذاف . اهعو ِق نوماشتيو ةبرأطا ردق ّق امر ىااثلا 00

 0 داو لع فرح عقب ال ص نكبأو ماظن مهلمشيو ةدحاو ةدعاق ىلع نوشعي

 كلذ يف 1 يأف ر 1

 وأ ع ديشب ”يدارفالا 7 كارتشالا نيماظنلا يأ ىزل 0 انعد كل مم

 هديزب 0 عمتك اك ارح نم صقش اءمأو اهديزب

 لمعلل 1 رطض الو لسمك وا نفمفي نأ قادت لك ري قيارشألا الخال

 ةرثاد يف لماع لك لبقت نا ةموكلا لع رح وب لب ( درشتلاو ةادسلا اهاو)

 عمم منقي لغتشي ام ردقبو شيعي لغتشي نم نا هيف مولعم هنا ىلع. هلم
 لق نم رفوتم هدنع ناك اذا الا

 أو 0 نأ لالق دارفال نذأب لب لمعلا يف دارفالا ري الف يدارفالا ماظنلا امأو

 باونأ نوعرقش نيك دج ازطو . نيلماعلاب | واو لمعلا رئاود وا تاقزرتنسلا

 .نوطيشن مثوزنوةشيو لمعلا لحأ مثو نوعويف مههوجو يف ةلفقم امودجبيف قزرلا

 اورمديو اونرحي ناو لمعلا نع اودعاقتيو اواسكي نأ دارفال ماظنلا اذه َنْدَأِب لب
 يل لق هللامق :٠ 0 ناس ىلع نوكذمو نومعاتل مثو قالخالاو ناد آلا 3

 ةيدرفلا ةدرحلل قي مضت دشأ نيماظنلا يأ

 ًاناح و ًاعئاش يلاعل و يئادّالا يا هلك ميلعتلا نقوك نان يغقب 3 أرتشالا ماظنلا

 0 ولا ل هالو دبا ءاشام لع 0 در لكو عب

 ليقلا اذه نم عومجلا نبا ربتعي دوأوم -

 ) يما روع دالبلا يف هنم يلاعلا وأ ) هلك ملعتلار ظدحعيف ا ماظنلا امأو



 "/ ْ 3ك ارمألا 53 ارا

 هيف ةيدرفلا ةب را ناف . ميلعتلا ىلع قش 5 ردقب يذلا ينفلا سال

 ءاشنا بجونو ةيمومعلا ةحصا 6 0 || ةيانعلاب يضقن يك ارتشالا ماظنلا ٠

 لءو عومجلا باس> ىلع انا ضيرعلاو ةاعملل نع م ةياغ ىلع تايفشتس 2
 ماظنلا يف سيلو ) . ةيحصلا لئاسولاب عتعلاو ءافشتسالا قح يف نيواستم 2 3

 ظ ( ةثلاثو ةيناثو ىلوأ تاجرد يكارتشالا '

 ةيحصلا ةيانعلاب تاقبط نود تاقبط صاصتخاب يضقيف يدارفالا ماظنلا اماو 5

 مجاب سايل :ن «اروبج ند اذني هاج ىلع هّتحصب :ىعب درف لكم اداه اه

 ةطاعملا ىلع قافنالا ىلع م هل لبق ال ذا موف كتفتو ضار 3ك

 زويا ةرسسمل ةيفومعلا ةيدنالاو يعالملا ىلع ءاخيسلاب يحلب : ارتشالا ماظلا 1
8 

 هب ٠

 7 اهم نضاو ةيصخشلا ةيرخاب دوجا نيماظنلا '
 ماظن يك ارتشالا ماظنلاو' روب نيليلق دارفا دابعتسا ماظن يدارفالا لظنلا ل : 2

 كالذ نودار ةالا ل :١ ليف داصتسالا ازه عنمو عتعلا قوقح يف يف ةأواسم ٠

 ةرخات 0 0 8 7

 نع نزعت كلذ 5 ةرادالا لو سات | نمد 500 تحال ا لامعالا ٠

 : هب نوداغ يذلا لوقلا اذه نم عا ريغ ىلا ؛ ةراقدلا طبض ٠

 3 رخال 0 | نص رع حيحع ضف ةردا نوكت نأ نإ 5 آل ةموكلا نا نأ

 عبمج ىلع ةمسق 006 نأ هضرغ لب 6 اهسفنل كر عج ةرحات ةموكملا 20- 3

 حاب وأ) هد وف دوعت ُثد -_ أه ريدنو 4 ةيمومعلاو اهم ةمظعلا ايس الو لامتالا ُك

 هم ع آل ةيوكا نأ يا فس ىلع عرق سم 3 للا 2 ثدحنو روهمجنا 1 ٠

 مفاثاا ىلع قافئالل ةمزاللا ةميرضلا نم هيلع هضرقت يذلا ليلقلاو هلم تاقفث هل

 3 7 يوك لمت ياو 1 عورشم يا نوكب د ى ارمألا مالا نمر ةيمومع 5

 4 حابرالا كلت ليصحتل مث ريغ تايثاثأ ع نوزسو هح ارا نور أنسي نيدودعم دارقال 2

 ةدئاع عو رشم ا دئأوف نوكت ناو دارفالا ءالؤم لح اهلك ةمالا لك 0 0 لبا

 ةكا رللا ة ه كفل طرأ يأ ةرادع: || ءاعلإ كارشالا ماظنلا 8 ا 2 53-4

 جاتحم اهنال اهس الو اهلك لامحالا ةرادآ ىلونت نا عم ل نكمل



 ١ لوقلا مدقت(ك اهبقارم ةرئاد سوت ل اللا بم اع سملف ىرخا ةلارعا 500 :

5 

 1 را قد ىو ءاتطلم 1 : د ةلغاس 0 ند 0 ٠ 0 ا لي 1

 ا 3 ١ 0 3 هلاّعو يه

 11 7 1 00 نط ريغ الو ًالامع 0 داخل 8
 1 . نإ يع اك نالا لامعالا عيمج لع ر طستت نا ةموكحلا ن كى 0

 المال ام لجو .اط نيلوأسم الروم يلوتمو | مريدم عيمج و اهتباقر تحن

 5 0 مييلع.ةباقرلا عزوت ميل اهءارزو ةموكملا ركن

 أ ف تفاضأ ذاق نآشلا ةرطخو .ةميظع العا ريدت نالا تام نك لأ

 يللا 00 , د 0 الا 1 00 لب ل 6 00

 0 ا 0 لامجالا راما

 0 1 3 لامعالا ةرادا لاخ
 نو ا اع نذلا 00000 ةرادا ناي ال 2 ا نأ نوم زيرو

 ا . ةحلصم ال 2 .وأ جرا نم م طل بيصت دو ةموكلا لاحر نال لامجالا

 5 عود رسما أ اع لشف 1 عو اريل حج موههم ال .عو معمل

 ا : اصملا ند رثكب كلذ ىلع نودههثاساو ٠ ةنم موكرو هب هق مطام

 ١ 0 0 اعرو 1 تالا ةموكملا لف ا تلقدا الذ ماا

 ْ 8 : 1 كرش هلا نم م ا اهترتشأ يق حلا ةبرمصملا

 'ٍ / راش رمال ماقتل تيعي ع ةحصلا نه ةيق ناك اعم علا ١ ادعوا

 7 ىلا < هنروريد 00 عورشم 9 ةداصم لآ قرط اذا لاخلا

 | رذإ نيالا ماجر لا لب يات 1 الا 0 ىلا هيف رد



 لاعالا ةرادأ نون رك أ را نوح يذلا ل ١

 داسفلا اهيف لقب وأ داسفلا ْنَه واخ يت دا ةعوقلا ةم ريما 1

 ند :.م ةلدحلا 0 ابي لكي 3 ع ١ يتلا لاعالاو ملصملا لل

 .اكارتا نوكيا كرا - 0 الو 0 ماظنلا : 1

0 

 0-3 نم عرف هده نال 0 00 مدقتتا نا 0

 ف لب ماظنلا ّق بيلا شيلف عو رشم وأ ةدحاصم ة رادا ف هع

 اوعبطت دق اهلها نكي مل اذا لشفت ةيطارةعدلاك ةيك ارشالاو . ماظنلاب

 أهيف م طل ةحاصم ذأ ا : راد ان نك ومتج تا 4م ا

 دودرم 00 م مهنم ر اظن ا ةدودح "0 تاع" و 8

 ظ لقالا وع هتقر و تل و ةئامر 97

 ةقاشلا لاععالاو يباعلا ءاقترالا 0

 4 دقو نبا ميلعتلا ع 1 || اذا 6 7 3 ْ ١ ١



 1 دحت يلاتلإ و . ةيلضع ىوق ىلا جاتحمت يتلا تاغانصلا رئاسو ءائيلاو
 . ماظن نا لجأ مولا و رظنلا رصف نم ”ضارععالا اذه يف ام قالون

 ( - حبصيو ءاوسلا ىلع ةمالا ةئشان عي م اعتلا باب حش قرشا

 : م ١ ةاورالا نا الأ نع 0 - 3 مولعلا قرا شخ 3 نا

 رح ينتني + أ فراملاو مولمل 00 (يفةمالا تافزل عش. اهو
1 

 دوك 8 هيلا

 00 ةيإات 6-0 ةيرادالا فئاظ 8 ايلمدا و 0 0 ْق اهدأ 0

 7 .ةرادالا كب نالفف . 0 :لايمالا وقا وذالا ل )اا نان 5

 0 0 ديزو ”ةاماللا ىلا كلذو بطلا ىلا ليمي كاذهو ميعتلاو معلا للا لع اذهو

 : 7 0 لايمالا أ عزون دكه لرخ رهو تاعانصلا ىرحا ىلا وزمتو تاكناكلا

 00 2 رجآ اسرو» لاعالا لع اهتانرا

 ا 3 .لمالا 1 اروصقم ,"دامالا كفا كاب بذإجلا نا - ثلاث

 : ا لاغشألا نع | م 1 اضءم 1 َّض رفنلف لبعلا ىلع ا ردق وهو

 8 ةيرادالا لامعالا 000١| | ىف .ةراجنلاو ءانلاو:ة-ءارؤلاك ةلضملا لامتالا وا

 مالا ٠ هذه ىلع تفاهلا نع مثدر نه لبسأ الف . اهوحنو ةيلقعلاو ةيباتكلاو .
 ىلع ع ةأفاكسلا ةمبق لا 11 لع ةافاكلا ة ةميق عفرب ةيلضعلا لامعالا ىلا ةيلقعلا

 0 لامعالا عي ىلع لابقالا نزاوتي ىتح كلت

 1 00 5 7 1 لظ يف 0 0 2 0 0



 4 ةكارتشالا موصخ ماهوأ

 شاغو ةفيرش افرح تدعو ةئيندو ةطحنم اهنا راثعا لاز قرلاو ةفرعلاو رعلا نم ٠

 باج لبقأ يالا و يبدالا ماقملاو ةهافرلا يف ةيلقعلا لاغشالا باررال نيواسم اهووذ

 اهيلع سانلا نم ري 1

 ةقاشلا لافشالا 12 دانك وع نانو ال ةفرعللاو زحلا نأ - |0127

 هيي راع ةكردلاو معلا ًانورقم ناك اذا لمعلا تالا 01 نادبع ىكعلاب لب

 لالغتسالا ىلع ردقأ ناك ةفرعمو ع ىلع ناك اذا حالففلا نأ تو ا يس

 ةلوسلا بيلاسالاب

 لامعالا ليبست ىلع ردقا يك اريشالا ماظنلا لظيف نانوكم ةفرعملاو رعلا نأ 5

 نم مظعالا يناخلا مات تالالا هذهموقتف اهيف ةيكماكمملا تالالا مدعي ثحح ةقاشلا |

 ناسنالا لمعت

 مماقش كرد نم نيلضعلا لاهعلا ةقيط عفرب ي ارشالا ماظنلا نأ م دش امن عرف ظ

 . ةهافرو رحالاو لعاا نم مهقح مهلينيو ةيمو.علا لامعالا رئاس يوتسم ىلا مهطاطختاو '

 0 مٌثريغةل : نم طخ نأ ريغنم مهعفري - . داهملا يف لادتعالاو ةشيعملا ٠

 5 ارق دعي رت مل اما خم هد 5 ريمألا ةدحتملا تايالولا يف كلذل احذوك قع ١

 ةداهشلا اولاب ةثملا/ ...١0 :رم لقا الو ٠ رعلا مدع وأ ةلاهاح دال كانبف . لعفلاب .

 تادابشلا اولان ةثملب ٠١ نم لقا الو . ثاناو روك ذ نم سرادملا ين ةيئادّتبالا
 نوأ رهو ةيمودعلا مولعلا ءىدابم نوفرعي لاعلا نم مظعالا داوسلاو . ةفلتا ةيلاعلا '
 نوجحيو ةيعامجالاو ةيسايسلا عيضاوملا يف نوعا و ةيمومعلا تافلؤملاو فحصلا '

 ةقيط نم ةفرعمو ًاملع قرا اوناك اهرو كلذك نوخالفلاو . ةكارشألا «ىداملا ف

 لماعملا نم لاعلا الو ةعارزلا نم نيحالفلا ارفني مل ةفرعملاو رعلاف ٠ نييلضعلا لاعلا ٠

 نأ مهن اكم اعفرو كئلوأ يساكم ةميقو ءالؤه روحا ادأز لب 0 عناصملاو مجاتملاو 3

 ىوتسم ىرف عفرا نائكريمالا لماعلاو حالفلاف . مهتهافر الفكو ىطسولا ةجردلا

 ةفرعملاو معلا لضفب كلذو قربشلا يف امهنم ًادج عفراو ايردا فاما

 ةيشاعم ةمزا يفدالبلا عقن مل ةفرعملاو م ءلايف نيكريمالا حالفلاو لماعلا ءاقترا عمو ا

 [ادعوو ار كلاملا رثاس ةمدقم يف ناآلا اكريمأ قىر : سكعلإب ب نوضرتعملا موتي 5ك /

 رعلا لضفب - ةايخلا بياطإب ًاعتعو أطاشنو ةمه مالا ة ةمدقم يف ارلهأو ةهافرو 3



 00 ' :نقليح 0 ند لالقالا باسأ 0 اعاو . يزرتشلا سنجاب ةضرالا ة ىلا ْ

 فن

 ااا كالا ماظنلا ناك اذا - : ةلئاق مهضعب ضرتسي دقو
 0 5 ىلا دلاوتلا دادزب دزب أ دب الف. هقاقحتساو تا سأ ردق 1 - دأ رفالا ع 5 دغرلاو

 / ةييحر م ١ || فياض لايجأ ة ةفض دع ناكسلا رومعملا م>دزب نأ 5-5

 ْ 1 دع ياخوي ةيفاف ىلإ قرشلا زا توعف مهدوال ةيفاك | مماريخ قم : الو الدال

 2 كارد ةنو و الأ يف هتقافو يرشلا سنحلا ءاقش نأ لوا : لوقو

 5 53 ماظنلا ن ء نامحات 1 لب رياو قزرلا يف ابحش نع الو ا ملهأب ضررا ق ةض

 . يارتشال ١ ماظنلا لح اذاف . داديتسالاو دايعتسالا نذؤِيو ذارفاب ًادرف 3 يذلا

 حو من ريخو ايدلاهعن ن م ةقح لاني درف لك راصو فوسعلا يدارفالاماظنلا لح

 َ انراق الا ناكسلاب نآلا يتح محدزي م هنال مهفاعضا ةمبرإب لب اهناكس ينمضب ضرالا
 1 ,ملتملا سونايقوالا رزج رئاسو ايلاريسأو 0 ةراقو رمإ انراق امأو رزان ام

 0 .نادح 00 |١١ اسدانتحا نم فوخ الف تالثماأ ىمو . ناكسلا ةلئلق لاؤت الف

 0 هع ةعض:  دلاوتلل دحلا عضت اهسفن ةيعامجالا ةعيطلا نال أنف مهفاز رآ ايناكس ردح آل

 1 دشحن نيح لقي 0 "الإ ) ند) كلوتلا له كو . نيج لك هعضت تناك 6 ذكح

 نآلا هلئاسو نع ذئمو هلئاسو فاتن كلذك ورضاخلا تقولا يف اهنع

 ا رخآ قيرف ا رف مدقيرف صاصتمأ لل كنضلا يهف مويلا لالاقالا بارسأ امأ

 . لا نا ا ةرفاا نم نيلالا يف ام ى الو . رومعملا ءالتما نوكتسفلبقتسملا يف

 , البصل امأو ىرخا ملالاو ةرات ءارجالا نم اهنف ام حن الف ةرضا- خا ةلاطا ف

 : اذه نع لدح» 0 0 ل ةعو رشم لكاس نأ ىدته نأ دب الق

 1 : قاد طلا اذه يف رئاس وهو لمالا

0 

 : ل | اكس ايندلا ءلم يف مهي نا ناسنالا نأش نم سيل هلا كلذ ىلع دز
 00 دن و كاذب ةلكوم يهف ةيعامجالا ةعيبطلا نأش نم كلذ لب . ناكسلاب اههاحدزا
 طا كب ده ملا انآ لا نقال "لع اامو : 'ناننالا ماههأ ربغ نم

 0 ٠ ةليجا نوثفلاو يقعلا قوذلا

 2( ام

ٍ 
2 5 

 ف تيب ال تاقزر.لاو 0 جبرا رق يدش مهعيم سانلا ح .ضأ قم : ةائاق موضعب ها ٍ



 نع

 1 سشاعتلل لييس 0 قد : هنأ نيد ِق أهيف 0 اموذل 0 7

 مظعلا يللا اهلمعم يفتال ًالكاوراصو ةموكحلا فئاظوب نيديقماو»
 ةاليبلا ٍِق 00 دل 6 ةلم 3 0 3

 1 رجا 39 دار ةراشو 0 ورلا فاما ل د نع
 رصعلا غباون نم مضاثماو ثيدحلا طا وبا روتسابلو ىلا 000
 . نويلم فلا هتايح يف عمجي نأ اهريغو ةليمعا نوئفلا بابرا نم 0 م

 هذه يف مطاغشناو ةيشاعملا مثرومأ يف سانا كابض نألا ا رءالا ىر

 عتمتلل آلا م قد مل كلذ لك  ةءداصتقالا ب د يف مهدنحنو ةيب
 00 حو ةراكمم يذلا 0 رجآ اهووذ مغ قحا ةليجللا ظ

 ْ نول
 كك

 مادا ت ت2 هريغو 0 ا ظد 1 مهيلع 6 9 1 ل

 . ًاظحإ أنك ىضاقتت تا نأ 04 با ذكيا 00 8 ءانتج 3

 00 م 07 ظ 0



 ذئنيح /. هلم هيف ىذا عيرلا بعلملا ىلع لابقالا اه ع تسحب دج انف
 متع أب عضم و ايلا نم واخ ب سوط 0 بعالملا ىلع ام ايظع ر 8 لانقأ

 ها ةليبا نونفلا
 تا ةعونتم ع قابلا ةنساو ةملخأم ةفاح 0 ل دئيحو

 رابخالا رشنل ةيلحم ة ةيموت ا 3ص ةعاجالا لاوحالاو نونفلاو مولعلا

 ةيعامجاو ةيداتالحجو ة هنوكحمو ةيلزهو قادر ةيهاكف ةيرهشو ةيعويسأ تالاعو

- 

١ 
 ! ةيعاصو 4 ممتع ةيئاضقو ةيبط نم ةدنو تالل#و ةسشو ةيعيبط 0س ةساع تالحو

 5 100 :  اهقرو اهرمس هلمثحتو ةمآلا ةحاح ةيضن ه ام كلذ ريغ ىلا

 ةديفملا ن تالاقل ةرفاولا تت : افاكملا 1 ا معقد لابطا هده فو ١

 3 نب 3 وصملار 5م الرا لردتلا ةئاضقلو ةدفقملا ةذ.ذللا نييئاورلا تاياورلو ةغيلبلاو
00 

 1 ' نهاولا ًاشنت لاخلا هذه قو ةيهأوم 0-1 ىلع ةيهوم يذ لك ىرغ ثمح ةليمحا

 ميماوم ياتاياولاب موعغلا بهارغ انو ىلا مهسومش بيغت نيذلا عياونلا ز زردو

 3 ةايحلا كراعم امله ىتلا ةيرئالا تحن

 ا . ةفاتخع تاع ص و بتك نزاخيو ةريبك ةعابط رود ةموكحال نوكي نيملا كلذ يف

 . هفيلآ ان 0011 أ فاؤملل عقد | ةيوكحلا رس م6 دووجا ةحاح بشنح

 7 .ءاشنالل عيضاومةيماقلا بهاوملا يوذو باتكتلا ىلع حرتشو . فيلأتلا ىلع هل ءارغا
 0 ' ةرفاولا روحالا نع ةالاضف ةسفئلا ز اوما مهرغتو انف أوراش ىتح فئيلأتلاو

 : ٠ حلا ةيداو ة ةينفو ةساع نم ةفلتخم عماجم ةموكا 10 نوكي ذئنح

 : 0 .موسرلاو ناحلالاو تاعوبطملا نم رشني ام يف «حلا ق> عماجلا هذهل نوكو

 6  مماجلا هذه لعو ٠ . تاروك ذملا هذه ناكأ ردش قح اهو تاياورلا ن 1

 5 ةحاخلا قب ال ثيح 3 2 وأ كك وأ يبدأ 3 ماع صّق «لك اسمو 2

 , ٍ 4 35 3 بوقعي سه

 ماظنلا 0 7 ة نالا هئم أ ىارتشالا ماظنلا لظ يف ذئلح ناك كلذ لك :

 راع هذه 0 0 0 نيك - كلذ يف ةنال .٠ م

27 

1 

4 
677 

 ال

 6-0 ْن ونقل ده لا يذلا ىلا رظانتلا لوزيو نونفلا
 ةظهابلا 0 نم هدفتتسل 1 كاوا



 اسيوي لا وع روس كا نضت ةن ايثوعي هن حطة

42 
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 حا

: 
٠ 

5 
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 و 1 ل موصخ ماه 5

 بانا تروربكلا

 أمم 9 ٍدئايح ةيسأم دل ما ىلا رمأ نوكن اذامو - : لا نأ ضرتعملل و يب

 دود لع فال اهدا رفأ نيب نك نأ دب الف 1 ةيطارقوعد تالا تاك"

 اذاف . لقالا لع نيسدتر نيب ز> ل وأ نل ردن 0 ةمالا قرش فاللاو ةدب دع

 يف زوفي يذلا بزحلاف راثملاو ةفاحصلاو ةعايطلا ىلع ةرطيسم ةموكحلا تناك '

 هئارآ ءادباو هئدابم ثب يف رخألا بزاا نود لوح ةموكسملا مامر ىلع شبقلا

 ا هتاحاجت>او هئيهأ ربو هجيج ءالدالاو

 بز> لكل نا ىماسالا نوناقلا دوب نم نوكي نيا كلذ يف هنا : باولو

 هيف بتكي ةصاخ ةديرج وأ ةيسايسلا دالبلا ةدي رج يف ةنيعم ةحفص ةمالا باز>أ نم
 وا ماي برج لكل نوكي كلذكو . ضارتعا ا سرا نم ءاشي ام بزحلا

 دالبلا يف نآلا دوجوم وه اك كلذ "لكن وكي . هيلث وا هدارفا عاتجال ةيدنا

 رارجالا يلوتق . ةيساسلا ةرطيلا»بزح نود برح لالخسا 0 00
 ءاليتساو . ممتا>اجتحاو مهتاشقانع نيظفاحلا خارص نود لحب مل ارئلكتا يف كلا
 حابصلاو خارصلا 0 نييروبخجا عن ع اكريمأ ُْق ل الا حلا مامز ىلع نييطارقوعدلا

 دوفنلا رب“ 11

 نوكي نيا كلذ يف هنا وهو . كلذكل هلاو.. ًادج ًابحو ىءارتي ضارتعا 8

 يف ؟هلاو ءاضقال نينيعم دآرفأ ةحو تحن ةيلغأل وأ كلان قاقحتسا لك ٠
 3 2 بجوم الا ةفيظو لاني ال درفلاف . تاافكلاو تايلهالاو تاقاقحتسالا 5

 يذلا اف . ًارج لهو ةنل هنت ام ردقب الا ةديضق نمت لاش ال رتاثلا» 000
 ريثأت ذوفنلا يوذ ضل نوكي الآ 7 اهبماكحا يف ةلداعن احلا هذه ن0

 ةلادعا ضقان

 لقي اناو ٠ نامزو ناكم لك يف دو>ومه ةلادعا ضقانلا ذوفنلا ع نأ: : لوقت ظ

 ايذ بلغت يتلا ة 0 يضا و يذلا و يدا و قالا ةمالا ءاقترأ 0 وكيو ظ

 1 2 راهف 3 5 ةمالا الا 0 أرت الا هانا دانت الو يك ارتشالا 4 لاثت
 يصخشلا ذوفنلا ىلع فاصنالاو ٠

 يف نوامتلا لقي يكارتشالا ماظنلا لظ يف هنا هيلع دزو . آالامحا لاقي امانه 0



 ؟ ارشالا' فب

 7 ا بحب سانلا جابتحا ةلقل نالا هيلع وه امج دارفالا نيب ذوفثلا
 ا ةدح كا ارك ارمو هقزر اما درف 0 ذا ليماو فورعملا

 0 داديتسالا هقفارب يذلا شحافلا ىنغلا ءافتال ذئنيح
 3 ع بازحالا ةفلتخم أ 0 ةمالاو ةيطارقوعد ماكحالا تماد ام هنأ من 7 ١

 1 رش اس ةلأسم ىلع ر طيستت يتلا | مال ىلع ةينقر اهلك ةمالاو . ضعب ىلع اهضعب ةببقر

 هذه دعاس 'يطارق وعدلا 5 ارتشالا نوناقلاو . فئاظولا نيمتو رو>الاوت , افاكلا

 ظ دارفالا فاحجالا ن نمو موقب موق داديتسا 0 فرح الف ةباقرلا

 ل ْق -قالخالا الر ماظن ام يه اع دكا قالخا ةلايس ةلكمللو

 يدارفالا ماظنلا لظ يف هنم زك | نومضم ي ارتشالا ماظنلا

3 , 

 1 ل 0

27-0 -- 

 ' كلا كلصنلا
 0 هكا ماظنلا د ديعتل

 : اهتلادعإو .اهتع يف بير الو ةمل 5 اريشالا ”فدالا مده لع راغألا: 0

 ”ايساالو كالملاو نيلومتملا ىلع نهلاو فيلا عوقو ريغنم اهذيفنتنكع فكن كلاو
 00 ا لطات اوامر نا مويلعو ٠ ار نونسحي مث الو لايعالا اندر م 7

 5 باو ميك المأ ل م فكف . أونام ا وشعب ل ديدخا يلد ٍ

 00 ميلع تفرح عقب نأ ع نم تاموكملا يدأ ىلا 0

 : 0م كن لجأ لوس ثنسل ةدقع عدلا اظنلا ديدخا ماظنلا لادا نأ ا

 ظ د د نأشلا مظع د راوطت وه 3 لادالا ا ا بعصلا نم بعصأ

 ْ . ايا نم واخي 5 ةاناعمو ةاساقع ًابوحصم الا ي ريشبلا عاجالا يف روطت ثدحم

 1 ًاليوط ًارؤد قرغةس لب ريصق تقو يف م ال وب واعتلا نأ 7 ةلماق وأ رك

 مظل هيتس ا 0 انهذلا ىنالش : أ 1 : ال ا ينابسألا 2 2

 0 8 روض 7

 ٠ نييش نيولسب م 7 0 ناكم 0 لولد يأ لاد.الا اذه نأ لع



 0 لعد ا ةوف 00 ْط 0 يا 0ك ّ

 عي وملا !ذيع.و فاك طسبت ريخالا صفا ا 1 ا شالا ةعضلالا

 0 00 ال اا ءانب ْق ةيوازلا ردح مالا نكوام لو :

 بزألا هه رقي ام وهو لعتفم ى.ايسلا يبا اهلا بواسالا اد 89 تالا ب

 2 و ةفاتخع را نك !ريشالا قلل رومالا داموا نأ هلى 5

 ١ ا 1

 يباصتغالا عأَرلا م ا 3

 ع عفدي نأ ريغ ند ًاعيج قفار ماو راقعلا ةكلَم ىلا نا ا

 اهووذ رك ا:.١ ا عناصمو لماعمو اضم 3 نم قفارملاو تاراقعلا 1

 كاداق أهمف اولغتشا نذلا لاعلا نام 1 يح لب م( .اهتأ ةرع : تسيل

 ضوعب ناب يآراا اذه لع ديرب موضعي نأ ىلع . 0 ةمالل اهدر

 قازترالا فرح مهلهل ولمعلا ىلعموتقاط .مدعل أو كت الاعأ الذ 01

 اع نك مدق لعف ةئط هيشي هنال رظلاو روما نم ل أرا اذه يف ام خيال

 0 0 لع دي دعي ن 0 بح 7 هيلع 0 9و - ِي ياللا

20“ 

 يق ال يتلا ةيومدلا تأ دولا نم بولسالا اذنه هيلا يدوي 0 كب

 2 اهفصو نع 2 ١

 ةدكل املا عز 1 4

 0 1 املا عزا : رلاو ٠ 0 ناو ضال يف 0 ا



 اهل م الا رط 1 7 برا 35 ةمالا نع انبد 0 2
 : - ىركت كو لاضعلا عامجالا ءاد وه يذلا يلاملا باطقتسالا ىشالاب آل

 0 1 ةيشاعملا قفارا 1 زلاصو 4 عاصم ِ للا املا باحصاو كالملا يني لب 3 8

 اهنوضبقب يلا 0 ماو كالمالا كرت ناعأ ناللاملا . ريمشلا ءافتأ 3 را 0 ًالاجا

 مو اهمئفت ال اموذل قدح يع يتلا وأ مم كارد ِق ةروصحلا لاومالان - اضف

 هلع اوامعي نأ ريغ نهد اهنم نوقف "0 هوطلا باقد الأ نوصل

  لوحتل ةرذعتم يرظ + هنأ ٠ نع اضف ةنانالأ يضشر آل - نع ةكلملا عز يأرف

 لمعلا زيح ىلا
 در فرب كلمالا ني ةافالم

1 
0 

0 
3 

8 
1 

 او تا 2211 11

 ظ * ره ا سا انآ راو رويس خلا يداصتقالا 000 يره نأ ىلع

 : وهو نبرخالا نيبآرلا بويع ند ه ليلق نم ول ال 00 ا الا رئاس

 بئارضلا ةانيب 1 ذأ اهعر ةيساب قفار ماو كالمالا ع ا رضلا ترن

 0 تادايز نيح دعب ام 0 ع كعب اع

 ادع 1 207 الأ لمعي الو ا انو الا ليس 0 لماعلا 1 امو

 00 لدعتو حف 3 دح لازت الو يضاملا يف اهضعب نس يتلا لمعلا نين أوق

 1 اهعر ند دحؤتَو ع قفار ماو تأ راعنلا ىلت عش 37 ؛ رمضلاف لم اعلا

 : نع طبه عبرلا لق الكو . . عبرلا لف ةيرعلا تداز اك ناكل "ةءطاكمو

 - تاكلتملا ةئرالا طءمو عببرلا لف ةمرضلا دادز اك قر 11 راقلا

 . قاد اأو تاراغيلا حصلت كالذ دنعو هلك عد :رلأ فئارضلا لتس نأ لآ ١ 0 مد

 ةراطبش بنما ة همم ل ةرادالا ة ةزودح يف عقنف نع الاب

 0 نيفلإب لولا رعءشل ال َىَد ياك طرب لب ف 1 رعس بئارضلا دأزت 5 عيبطلاب

 اعلا عيبلا قورش ١ نيلومتملا يدبأ نيب لافتا قفار ماو كالامالا نال يس الو

 < نينسلا يداع ىلع يل املا رومضلا اذه مهاجرد قحالتخا ىلع اع نولومنملا كرتشدف

 0 وأ 0 ىلع ةبيرضلا تداز اذا كالاملا ا : لوب ضرتعملا ن كلو

 راعأ ةدا دايز ىلا هليصحت يف يي ٍظ لماملا ةرجا ضصاّقا نم م قرفلا لص نا عل طّدسلا 0

5 

5 



 4 5 ارتشألا ءالكتلا ذل

 ' عبرلا سشن هقفرم وأ هراقع نم ردتس قس ان تا :آ

 فترود لوحي ًانوناق عضي يارتشالا ماظنلا ناو . كلذ يف بيرال : لوقنف
 نأ نم كللاملا عم و ةقيقدلا ّة ةريعسنلا نيناوق وق نسب نأ وهو ناعالا ف داديتسالا اذه

 راعسالا مفر

 نالوحي ]ا تاعونصملاو تالصاألا رادصأ يف محازبلاو سفاثتلا نأ نع كيهان

 يتلا قفارملا ةمحأزم كلذ يف انبسحو . هداديتسا نالق رعبو هذه لومتملاةاح نود

 نيلومتملا قفارا اهتحازم  ذقنيح اهئاشنا يف عرشتت وأ ةموكسملا ةزوح يف نوكت
 موش

 يف اهضرتعت تي 26 الابجا قرغتسل دق اد ةئيطب ةشرطلا هذه نأ ىلع

 اذا الا اهذيفتت نكع الو . ةديدشلا نيلومتملا ةمواقم نع ًالضف ةريثك ليقا رع ابلمت
 ميديا نم تلفن مو ةيك ارتشالا بازحالا يدبا يف ةيموكسملا ةطاسلا تعقو

 ماظنلا ذيفنتل ةوقلا
 ةطلسلاو هذيفت نكع فكن كلو .لوقعموقحو باوص كلذ لك . 1 00
 ا مامز ىلءلعفلا نوضباق ءالؤهن الةيطا رقعدلا دالملا يف ىتح نيل لا يديأايف

 ناك اههم يك ارتشالا ماظنلا ذيفنال ةليسو لك نولق رعي ءالؤهو . ةيلاملا مهاوق ةطساوب

 لمعلا اه . ًاهركم الا اهنع لزانتب ال.ةوق هدب يف تناك سس نإ 000

 كرتعملا اذه يفاو رش ا نيذلا عيمج 0-5 1 كلذ يت مر ال- : سا

 اهتلادعو ة ارتشالا ةديقعلا ةح اوكردا مهنم نيلومتملا ىتح ملاعلا 0 يداصقالا

 ل ميشا ثوكارتشالاو . هطس فت : آل رام ءءالا اذه اهذيفنت ةبوعص نورب مو و

 نودحب اعاو 3 : دايم باوصو مهمديقع ةحصب ملاعلا عانقا يف ةبوعص نودي أودوعب

 يك ارتشالا مهعاظن ذيفتت يف ةبوعصلا

 كاع اروطتلا م انعم نأ نولوقب مهم م ال ةروثلا ىلا نوعدب مونم نوفرطتم اف

 هطغض يف يدارفالا الا ىداعغ نأ نودوب انهو ٠ ةداح تاررا دب نع تندح

 ًاريخاو هنوقيطي اودوعي ال ىح طغضلا اذه تحن ءالؤه ءاقش دادزب نأو لاعلا لع
 هنايني نوكديو ميدقلا ماظنلا نويلقيف مهتروث لعتشتو مهقنحو مهظيغ لجرم رجفني
 كش أومسرو هوس ديه يذلا دب دخلا مثءانب هضاقنا ىلع نودبو ضيضملا 2

 ةديقعلاعم قفتت مهتديقع نأ تبث اذأ قيرفلا اذه نم مويلا نويفشلالا ناكاعرو



 د ا
0 2 

 9 "يا 000 1 0 1

 5 9 0 14 1 ١

 ١ 8 1 .٠ 0 5 راع"
0 1 4 

 1 يف ا 05 م '

 بولا ف 1 يف ام قي الو ٠ ةعوقلا 7 ارتشالا
 : نامل فارع الا ءانلا رذعت نكلو ميلا رست دقت يرشبلا ٠
 1 .هل ىنت نا لبق ةميدقلا هتيجمهىلا داع اعرو هاوق كاهتتاو يرشبلا

 000007 ةيروتال ةيساين ذيفتتلا ةوق
 0 ذإ أ . عرذتلا ةرورملا مهتباغ ىلا لييس ريخ 3 نولدتعملا ىرب كاذإف

 5 ذلا هذه ريخو ٠ وك ا ف 0 ةسايسلا ءاوقتسا لع دامعالاو

 2ك 00 بازحالا هذه تبلفت ىته ىتح ةيسايملا ةك ازال بازحالا

 ب ظ 2
 أو .اهتوقتو تالاقن )| تيل 05 ةيساسلا لا ةسرذلا ءله كل ليبسلا ند كي و

 مص نودجي نولازي ال ملا ديب . تاباختالا يف لاهلا ةلك اهتطسا وب اوعمجي كل
 ١ 10 وا للا ا عل 0 لا اذه يف تح

 5 و ٠قاز زرالا دلك ديد َى 0 لاملإ ةرا دك لاهلا

 م هلال دال يف هتاي> ىلع 1 رح هتوص نع م ط لزاهتب نأ رطضم مدعملا

 0 ١ كارشالا 0 يفد 47 ُض نأ لبق مدعلا هيلفي 7

 00 انادلا نورض كاوعاو نيلودملا نأ ىرت انكحبت
 يع قا 3ك الأ ةوقلا لعمت اك نم دوني ةيسايسلا مهتاروث نوعمقيو
 0 تن وقب

 ظج 0 ا تانذأ ع جارفإ ايلا 0 نيلومتلا 0 0



 1 ى ارتشالا عمتجلا مالا نيكسنل يدارفألا ماظنلا نيقروم :

 يك ارتشالا عمتجملا مالا نيكسنل يدارفالا ماظنلا نيفروم

 دحجو ةك ارتشالا ءىدابملا بجش يف مهتنعت نم مغرلاب ةكارتشالا ءادعا نا
 رايتلا اذه ةاشامم ىرم ادب نورب ال اذهو مثدض رايتلا نا نورعاش ةديقعلا هذه
 ناكمالا ردقب فراخلا؛

 نأ نوشو . مهحزب هخأرصو 0 نأ لا عيطتسي ال مأتم نأ نؤرب

 توا نور . هومقاي نأ نورطضيف نش ىرضاأ 0 دش عاجلا ب ناكل

 . نيفروع هونقحم نأ نولواحف ليقث | يدارفالا م اظنلا ريث تى ةديدش ًامالا مَ منجا

 نيفروملا اذه عاونا كيلاو "نال انكي

 تانقك لا

 أذا ىح لما ىف نوقشيو نوست نيك اسم ل 01 00 لي : نولوشي

 مون الأ لاملا نم ديلا رفص وهف . ريحت الو هل ذالم ال ذا كنضنا ةيئان مثدحأ تبان

 هقيض دنع هفعسلف . لغتشي

 أذا جاتحي نم ىلع 0 عوم نم نودوحن تالا تايعمج أوفلا كيذلو

 كولسلا نس> مرحي ريغ هنأ ةسدقم تادابشب ثرثا نم الا قحتسي الو . قحتسا

 ريتقت لكب هيلع نونسحيف لأ هل نيعم ال زجاع
 ١ زرتسالل لمعلا نوغيطتسي اودوعي مل نيذلا نيدعقملاو ةزجعلا ءىجالملا اوأشنأو ٠

 رع الو ةذل الو ءانه نمض 0 ابنكلو نيحىلا توملا لح و ةشيع لوشيع 0 5

 لذلاو تاذعلا لحل لب 5 ٠

 جالعلا مدعل الا يا لاقي ال ىتن ىضرلا كا اونو
 ًارقال ًانتك يرتشا ام يدنع سيل سانلا نم .دءز لوقي ال قح بتاكل اوشن
 رمذتملا لماعلا م دسب امن كلذ ريغ ىلا ةيبدالا تايدتنملا اوأشنأو
 تايحلا هذهف 6 انلاع نوريخلا ائيلع دوحم » : نولوقي نك احدا نا ىلع

 هذهو تايدت -:11 هده بتاكملا هذهو ءىجالملا هذهو تايفشتسملا هذهو نا

 )11١1( ةيك ارتشالا



 هك أرتشالا م4

 و دير 0 ناك ام انلمت الواو هيف انيعت اندحو نحت لاع تنشنأ اهلك قئادجلا

 جاتحملل كلذ لمعن نأ دير 2 أئيعت رع نم ء رع نولوعللا انلع قدصتي

 ناسحاك ال بجاوك ]ا لهاجلاو ضيرملاو زجاعلاو

 ناسحالاو تأربلايف قفنت هم يل ةلئاطلا هناور مظعع هدوحرافك را ركشن آل نحن

 نيبالمو فولأ لسانا دعب آلا ةلئاطلا لأومالا كالت عمج ام هنال ةب ل

 027 ل اهعمح يف لامعلا كانضنأ ناك الف . هلا لص يف لاعلا نم

 ,تقو ثاغي نأو هلمع ةرمب عتمس ناو هقح لماعلا لاني نأ ديرن نحن . رافكر دب نم
 هيلع ةقدصب ال هل قحب قيضلا

 يف اهفْشنَأ لا لاومألا نال ةعلاطملل بتاكم اكريما الم يذلا ىجحنراك ركشن الو.
 نحنف . لامعلا نيبالم اا رك يه لب هئيجح قرع نم نفاكح أ هذه

 ةبتكم ىلا لماعلا جاتحي الو . يك ارتشالا ماظنلا دي نم لب هدي نم ةيتكم دير ال

 الهأ ريصن و ددلا يف رعت نأ هل 00 يل لاملا نم هقح جاتحي لب ةعلاطمال

 علاطي ام مهفتل
 نولوماملا ام دوج يتلا ناسحالا اا( لع نورك ارهالا ضرك وحللا اذه لع

 مثرمذتو مهخارصل ًاتاكساو لامعلا مالآل ًانيكست

 ا
 مهيلع قدص انشا لامعلا :رعش اليك ذأ :ةكاارتشألا ءادعا 'لوقب 6

 017 تيلاَسا ريفوتللو .٠ ريفوتلا لع مهو اعنلف ةقدص ةناعالاب

 نم ) ًاريسي ازج مهنايهام وأ لامعلا روحأ نم عطقتسي لمعلا بحاص نأ اهنف
 جالعلا ىلع هناعا لماعلا ضرم اذا ىتح هدنع هب ظفتحو( ةئلاب ٠١ ىلإ دحاو

 لصح اع هتشيعم ىلع ناعت سأ لمعلا ن ع دعاقت در مدع هل رفو 5 : ضرر او

 اههدخيتلم ةلماعميف ةطخلا هذهىلع ةيراج ةيناد وسلا ة ةموكحلاو.رف ةولأ كلذ نم هل

 تأ اهعبتت تاكرشلاو لماعملا مظعمو

 . كلذ ىلا هدنع نم فيضي ناب هيلع ديزو كلذك لرش لمعلا ىحاص نا انيو

 هلامك اهيلع دسحل ةمركم هنيقن يف يهو . رفوملا ردق

 1 ةعقدب مهمايهأمل ا دعاقت شاعم هيمدختسمل بسحب لمعلا بحاص نأ اهنمو

 ةامحلا ةدم ةرذاشم



 5 دوا م َ تق

 00 ا ا ا ا ا 0 0 77

 2 يكارتشالا عمتجلا مالا نيكسنل يدارفالا ماظنلا نيفروم

 أ دخن الا تسل موني ِق املا تن أريدتلا هذه نيضار لامعلا دحن آل كلذ 2

 يف عطقتسم رفوملا نال لمعلا باح ال اهيفلضف الو . لمعلاب مط رْخآ ادقو 'ماصعال

 اءزح الا ةقيقحلا وهامو .هيمتةنم زج يواسب الوهو لماعلا 000
 رظن يف دعبال لماعلا نع كنضلا فيفخحن نم هيف ام عم بواسالا اذهف . هلمت ةرك نها

 لئاسولا هذه نا نوبسحي لب نيبدارفالانيبو مبني فالخلا ةّدقعا الح نيكارتشالا

 ةليسو الا يهام ةحاملاو قيضلا دنع لامعلا فاعسال لامتالا باررا اهذع يتلآ
 ةيلاطملا نع عمهعلم م ْط دويق يه لب ش *'اعملا ظح نم م مط مق اع ىخرأاب مهئارغال

 ١ نال كح اطير الكب مهطبربو لامتالا باتا مهتداس دض مايقلا نعو مهقوقحت

 ا 3 2 انكم هقم كساب ىه أمو ا ” اقاكل 14 هذه ءاطعال نوطرتشن لامجالا باحصأ

 : ةيغاشملا 1 نيبدد دع ةريسلا يف حس> اهووذ نك نا للا ءلا و ند 000 1

 ةكارتشالا تت ريل 2-5 داعب الاو مط عوضا وه 0 ةريسلا ندسحو

 يغقبالف 1 5 اع لماعلل ءافاكم هنومس يذلا رع اذه 3 تاديلل دز

 مأوق 6 دعا ةقتسا دق ف ل نأ دعب َهَح وخشلا مايأ يفو ةحاحلا دنعا ط و هل
 كنتل ل ليفلا قف ةيلس لضفأ ءامقنأ كعب لماعلل ىطعي يذلا دعاقتلا شاعم نأ و :

 أهدوعت ولا ةشدعملا نم هتحاح

 الو تاصعالل تاردخم الا تسل تافاكملا :رإ نوكارتشالا ل, 000
 لماعلا لاح نيسحن ضرفغلا سيلو . لومتملا لاح عراض: تح لماعلا لاح نسحتلا
 هلم 2 نم هقح لع لماعلا لوصح لب تاردخلا هذه ل

 ا ين

 رخآ ًايولسا انطينتسا دقل : ًاضيأ ترولوق .يدارفألا ماظنلا نع 0000
 ةبرتو ةخوذشلاو رجعلا نيج يف شيملا ايندلا يف درذ كل لب ليا 00
 د( هات قوكسلا ) )» ةايحلا ةنامض » وهو 16 و ابا هتامرأ ليعو انعا هلافطا ا

 كو يف هسف نمض القاع لماعلا ناك اذاف . 1 ةايملا ىلع راطخالا ةناضو ٠
 ا 1 ةدم 2 ليقلا رودرم لعب 8 ءملا ذحأ ناعم لحال امأ ءاتروكسلا تاكرش 1 ف

 هو

 مل ناف ٠ ار اناا ثتودح دنع دخلا هل رطخ ثودح 5 هدعب ةينبل غلبملا دوعبف 1

 قدح ند أذه ) هاتروكمسلا ) ايلا ةناهض بواشا نأ مويلا له دل دع 2 ا هسفن ريغ مد نأ هل قدح الف كلذك ! طا :



 ظ اننا 0 5 0 نأ كل نونهرس 01 عو رشم

 7 و عفدلا يف نونواعتمو مهلك نونماضتم ةدحاولا ةكرشلا يف مهنايح

 3 0 ةواكالا 0 4 عورمشم لاو كاعوقتلا عومج نم هلا

 5-5 3 0 ٍبولسالا قر عورمشملا نأ ف برال

 ,ءامجالا ةايحا قا امو يدارفالا عزاقتلا م د ا يدارفالا

 ١ 1 0 0 ةناعا هينبل و هتخ 00 2 ةلمس / هذه 0 هت

 0 0 لا 3 طضأ الو نيك "الو ةّنمالب |

 . : ةينالا رومالا عورمشملا اذه ىلع نوببعب مو

 م نومدختسي هيف نيمهاسملاو تاكرشلا هذه تا نأ ا

 7 اب ةلئاط .نشاكم ن اوبك و ةفاتخا ريمثتلا لئاسو يف 6 نينومضملا »

 1 هلأ 0 0 ةناهض اومدقي ملو مثريغل وه لب . مه سيل

 95 0 ريثوت ' قودنص 1 ا اذه 9 0

 ل ليج 0 هضعب ةكاع وأ هوعفد ام ةراسح ريغ نم ل

 أ 0

 3 1 اهلا لذا مهيقيو هااسالا توملا ةيش انناليا وأ

 : ما 9 تاق 00 0 0 ال كا



 / يارتشالا عمتجلا مالا نيكسنل يدارفالا ماظنلا نيفدوم
ّْ ٍ 0 

 باحصأ 9 نوومضملاف . هتتامض ردق قع لك ةكرتنلا 2 نيم اسم نينومضملا 1

 اهحابرا لولا مو كلا 2

 نيريخالا نررايتعالل نيك ارشالا ةئال ضف ال هني لك عورشملاف كلذ عمو 1

 ةيل املا رزو ناك موب جدوج ديول رتشملا عوردلا اذه ني ْق ىداع دقو

 ىدل ةيقيقح ةايغ ًانومضم. ارتلكتا ْف هر لك هيف لع 007 نس ذأ برا لق

 نيطسوتملا يدبأ نم لقيو ءاب رءالا يديا نم مفدلا هيف دك بولا لع مو ا ظ 3

 ةحرد ردق لغ لمعلا نع رزدحاع 3 اك قدحتس نأ لو ءارقفلا 3ع ىئالتو

 لصوت ام لضفأ عورمشملاف . عورشملا كلذ ليصفتل ماقملا اذهيف عستم الو . هتشيعم 0١
 موقي ال كلذ عم هنكلو . يدارفالا م اظنلا لسطظ تح نئماضتلا لئاشو نا هلا ١

 ًادج اهمهش ءىراقلا حيض ف ٍدلا تارايتعالل هنع ينغب الو ي ارتشالا ماظنلا ماقم

 - لمعلا عيري لامعلا 1

 دكت نخا فاول ىلا اوأِل لامعا رمذتب ًاعزذ لامتالا باحأ قاض انو ٠
 يف مهو . ليعلا حابدأ ن متيصَي :لاملا ارك تش نأ وهو مثرمذت يفالتو موياصعأ 71

 ةفاتحع ٍبيلاسأ كلذ 7

 يفاص-نم ًاريسي از لاغلا ميمي ةريكلا قفارملا باحصأ وأ تاكا 0
 2 رو>أ ةبسنب لالا ىلع ءزإلا اذه مسقتو ابن ةثملب ه زواجتي ال دق حل الا
 10 آل ةضءبو مييلع ءز 3 ,لا اذه ضعب عزو ا كلذ ىلع د امضعب و 1

 سراب ْق « هشرام نوبلا 0( نزخ نا كاش ىرخا حابرأ مهساللو مط ًامهسأ

 هلاعل ةمهسأ نم ريك بناج حبصأ دقو ةطخلا هذه ىلع رئاس
 ةدصهز هل ومت معايهام ىلع ةوالاع أمممدختسم يلعت ةب راحت تالا صعب و :

 : ةنوعش ام 35

 ' لمعلا عبر نم م لامعلا كاّرشا ةدعاق نع ج ل | يبلاسأ كائهو .

 لح ال هنأ ىلع هن ةك ارتخالا لييس يف ةريصق ةوطخ تولسالا اذه نأ بر الو

 الو ءيشب 5 اريشالا ماظنلا ماقم موقي ال هلال :نيك ارشاألا رطو يضقب الو ةدقعلا

 ةيلاتلا بابسالل يدارفالا ماظنلا بوبع ليزي

 ًاعزوت 8 نيماقلا يل“ لمعلا عيد عب وشب يعش ا درا اذه نا اليأ 3 ٠



 0 2ك

 . هنوقجتسإ ام راشعم يواسي ال لمعلا عير نم لاهلا هلاني يذلا ءزملا ناف الاداغ

 الب نوامعب ساناو لمت 3١ نوعنم نابأو سانأ يع نم نون سانا تس اذ

 نيب 9 جارفالا قيد هلدبس يف 2 ىلاملا باطقتسالا 0 انك عت

 بعشلا تاقيط

 هصصخب لب مهلك ةمالا دارفأ نيب نامل ماضتلا ممعيال بولسالا 0 نأ انا

 لامص ناف لمعلا نا ن رود مهدحو لاعلا ىلع هرصقيو ةدح ىلع لمعلا رئ ؛اود يف

 عبر ضعنب ةكرشلا ضع, مهذب ايف نكراشتم نونوكي ةكرش وأ لمعم وأ ة>حاصم لك
 تاكا نرقيف لمملا مل اماو . مثدحو مهيف روصحو ينزج مهنماضتف . لمعلا
 خبرلا: نم ريك الا تدصن لا

 ذأ هديزب سكعلاب لب هللقي الو يدارفالا رظانتلا وني ال بولسالا اذه نا ًاثلاث

 نم ريسلا اذه اهلامت تصتخا يتلا قفارملا باونا ىلع نيمحا نم لمعلا بالط لع

 لاعلا قانعا نم لمعلا بحاص كالب وأ روجالا صاقلا ىلا يدؤي محازتلاو . حيرلا
 مهماعتا تأ رع نا

 م جرف الف لاملا نم قيرت برك ج رفيع ورمشملا اذه ناكنأ هار

 ١ عيمجلل عفنلا ماع مف ذانلا انولمألا قون دن رد 2

 ىلع لماعلا يرغت لا با ايل وأ تأ 7 نم عو رشملا اذنه دعت كلذإف

 ملاعلا يف ةلادعلا لكك يت ةيساسالا هتديقع نع هفرصتو هلمت ىلع فاكتءالا

 هلك روهمجحال يداصتقالا

 8 واعتلا تائاق

 لامعلا قيض فيفذتل 01 بولسأ ىلا نوحنح نيك !ذخالا ند هن ةدحلاو

 : ايا تأ 1 نم عون وهف « رضاخلاب رضاحخلا ةاوادم » باب نم بولسالا اذهو

 لامعلا نم ةئف لك نا كلذو يداصتقالا نواعتا تاباق فيلأت بواسالا اذه ينعنو
 000|0 زأ6 اهدارفا نم هعمجت لام سأر ًاصاخ ًارجتم اهسفنل «يتنت
 علسلا أوعاس نأ تبناوملا هذه وردم دهت#و . تايجاحلا مظعم 3 عي تدناوح

 0 .ةمزاللا تديناوخلا فيراصم ىوس حير الاب لامعال ا ناد 0 < امصخراب

 رتشا ول اهف مونم راجتلا رس نأ 0 ىلا جلا لامعلل رفوي ةقيرطلا

 ةيمومعلا تالخأ نم ممنابجاح



- 
 4 5 000000 *الا الا جلا لآن آنك يدارألا ٍ ١

 نع ةفاض ةلاقم ٠ نبي رشعلاو ةنماثلا ةئشاأ نم عباسلا ددعلا 0 .لالملا

 مهنيب اهف رصتقي نماضت هنكبلو . لاتلا نما لل 007 را يق

 .لوقلا مدقت مي ققو حلا الا م 0 ريصق دح 575 هن

 ا ىلع م رفلا

 يف رمالا ولوأ راض لاومالا يود :لاديشلا نم لامعلاو ا ةمخ ت ل 7

 37 نأ 8 ود أ أ ةححضلا -9 0 3 ريخ نأ ن نوري ت |

 ةلمح نم ًاردخم الا تسيل ةليسولا هذه نأ نورب 0 ال 1 ارهالا نأ نأ
 الف ءاسينغالا ىلع اهيقلثو مهنع ةيلامل ةموك- ما لاقثا عفرت تناك ناو نال

 لوتملا ىتبب لب. يدارفالا ماظنلا لظ تحت رقفلا دادتشاوىتلا لا ١
 نك ارغالا ةنان يضقنل ةليس . 00 ء نكت 0 كنضنيو يساقب لماعلاو ؛

 ا 1 6 9 نع :



 ةك ارتشألا ظ 2/4

 عباسل | را ِْ

 ا[ الا لمس ىف ةيعامجالا ةعملا ريسم

 ىلا ميدقلا ذنم ةيعامجالا ةئيملا هاجنأ نايل عستم رصتخملا بيتكلا اذه يف سيل

 هئأ 0 ماضتو يئاىجالا طبارتلا ةجيتن يا ريشإلا ماظناا نال . ةك اريشالا ةدنقعلا

 نماضتلا مو اصملا كايتشا نك ةعاجلا ةدحولا ِّح 5ك الكف . هداحنأ قئونو

 عمتجا ة 4م السل نمضاو قحأ اصملا تار متعلا يف 5 كايشالا راصو

 ةيك اريشالا حورلا م لق

 . ةيبعشلا ةسايسلا يف ةيطارقوممدلا حورلا مدقك ةعدق ةك ارتشالا حورلاو
 ةيعامجالا تائيطا ضعب تلواح ةءرم ريغو . حورلا هذه ديؤي ام ةعدقلا ملاعتلا يفو
 انيثأ لها كارتشا ليبقلا اذه نم ىرج ام بجتأو . 4 ارشالا ءاظنلا لغ يرحلا
 دئاوم ىلع نولك اي أوناك ىت> ةيموبلا ةارحلا ف ريصق نمز 2 ةعدقلا ةئمزالا ِق

 ماظنلا ىلع يرخلا ةيضاملا اهمانرحن لك يف ةيعامجالا ةئيلا تاشف دقو . ةكراشم
 اهلك نكن مل تعبتا يتلا بيلاسالا نال لب ةلوقعم ريغ 1ك ارشالا ثالاال ىارشالا

 اكلنا ديعلا دبع مل ليبسلا ّنآلو اا وص

 ةثدحلاو ةعدقلا ةنمزالا يف ةك ارشالا 31 3 لك قيقحن ن . تانج رفامو

 عمتجا نأ ىلع نك هي هيدا ةيعامجالا تاروطتلاو ثداو آلا نأ نيس * نأ أنتي 5 لد

 اهيلا غلاب وهو هل ليبسلا 0000 ل ةك ارشألا ىلا ليسلا ف رئاس نانا

 ىعم رطلا ريصملا ى - امل الاحاع وأ احا ةلاو ال

 يك ارتشالا ءاظنلل لئبسلا داعيا يدارفالا ماظنلا

 ماظنلل فاثم يدارفالا ماظنلا نأ ىضم اهف انثحب دافم نم ءيراقلا متو دق

 ليبسلا دعب هسفن يدارفالا ماظنلا نا ةقيقطلاو . هل مصخ هنأ لب يك ارتشالا

 اريك ادق رجنأ هنأ لب . مظعلا امناينب ادلع نبت ىكل اهناساسأ عضي لب ةيكارتشالل

 ْ 3 صاصتخاو لمغلا نم ءزجحن درف لك صاصتخاو.  لامتالا عيزوت كلذ نم

 ' ,ماظنلا دب ىرع مث كلذ لك . لامتالا تالصاح ضياقتو لمعلا نم عونب ةعامج



1 3 1 0 

 يف ىالا نواعتي 0 هنال ٠ ىارعألا نك 0 ١ دب ال
 كرم عونب مهنم لك صنخي وأ مويلع لامعالا عزوت ملام ارمقانم 1و

 5 ارا ةعسطب امتع قدا صاصتخالا ةليسوب لامجالا عزوت نأ خب الو

 سانثلاىلع لامجالا مفانم عذوت ق جلا اهنا كاتشالا اذهو . مهطاصم يف سان

 ةك ارتشالاساسأ تعضوةيدارفالا نا لوقلا حص اذهل . لداعلا قاةحتشتالا |
 لامعالا عيمج نأ لوقنف صيصختلاب امان ليقلا اذه نم ميمعتلاب ل

 . نيلومتملا راكج اه ماق يتاو تاكرشلا اهتاشنا يتلا ةريطخلا تاعو ينثلاو

 ةريك لا ومأ سوؤر ىلا جاتحن يتلا لامتالا عيمج اهم ينعنو ضب نع مهضعب

 ةدعاق ىلع تع لامعالا هذه عيمج  ةيلهالاو فرحلا فلتخم. نيديدع

 نأن كم ال ةميظع ةيمومت ةعفنم ليصحن ىلع انلا نم روبمح ابيف نواه ذأ 5

 مارتلاوأ “ الثم ةيديدحلا ةسلاك نيرخالا ةنواعم ريغ نم هدحو دحأو ي ُي

 دا 0 نع ترصق : 0 2 ةحلصم دا

 ريصت 2 م ر يلا لمعلا هم ناش 2

 . قكي - نواعتلا يف ةكارتشا يف مةماشا و ةك رنا ةع كارلا

 2 ةمالا نوك ؤش ريدت يلا ةيموكحلا ةطلسلا يدبأ ىلا نلوملا يدبأ

 1 ريس للاب ىلا لو هديدع دارفأ اهيف كرتشي يتلا ةميظعلا لامتالا هذه 1

 2. لوش اهأشنأ يذلا يدارفالا ماظنلا 00 "ايظع ًاطوش ىوصقلا 98 لي

 هيلا نيعست يذلا كماظن مظعم يدب نم يذخ 1
 ا هلعفت نأ اهيلع ام مظعم نأ دج اهناماظن ذفنت نا ا سا ىف

 | اماقيم يلنمم نكت ليسلا اه دهمو اهقيس يذلا يضدارتالا 0

 ةك اريشالا تاموكسملا لامعأ ١

 ةفايحالا بألا 5 38 تراس دقو ٠ ةيك ارشالل يديبطلا 2 قيرطلا . .

 هذه ةدعاسع اموذ داهجي ةك ارشالا 0 ىرخأ 1 ْ ع 2 كك هو

0 



 21 لا

 ظ 1 || 511
 ش1 1 اتشألا ةيد

 1 ا ع كا ارتشالا لامجالا نم مت ام اهب ينعنو ًاضيا سيماونلا
 ابيف لشفا| فول وأ اهتبوعصل اما نولومتملا دأرفالا اهيلع مدقي مل. يتلا لامعالا ضعب

 26 ارث ”الابعا دعت دارفالا اهيلع مدقي نأ لبق اهترورضب ترش ةموكحلا نال وأ

 الا 0 1 ] ىف يكو ةساسنلا ال ةشاعملا نامسالا نم اهناف الثم-ةطسوبلا ةحاصك
 ةلداممو عئاضبلا دورط لقن تامش ,جح اهطامعأ ةرئاد تعسوت دقو ٠ انوع هلك ملاعلا

 تحب يك ارتشا يثاعم لمت يهف . ةيشاعملا لامتالا نم كلذ ريغ ىلا ةيلاملا تالاولا

 تاموكنملا يدبأ ف يتلا ةيديدخا ككسلاو نوفلتلاو فارغلتلااصم اهيلع سفو

 عيزوت ةحاصمو مأرتلا ةحاص؟ تاموكسملا ضعب يدبا يف ىرخا حلاصم كلذكو:
 اهالوت يتلا ةيشاعملا لامتالا ءاصحال انه عستم الو . وكسالج ةيدإب دب نع نبللأ
 0 2 اغا تا ا يدنا يف يت هلأ لامجالا| هزه عيمشج 0 تاموكملا صعد

 امناوا ةقباس: 1 ةطسوبلا ةحاصم أ ىح . ماعلا 3 ارتشالا ماظنلا ىلا لسسلا يف

 : طقف ةيبعشلا ال ةيلودلا ةكأرتشألا لب مس ِق

 نييك اريشالا يعاسم

 تاباقتلا اهمهأو 0 ق2 لبس ف مهمشأ نك 2 ادم از نأي

 ىلا ًاعرذت ةءداضتقالاو ةيسايسلا مموق تاتش عمجو مك ديحوت ةه اينونل + قا
 هذه مكعب ناك ناو ةباغلا ل لوصولا 2 مهلمأ يوق مم ءاناصتعا ف مهحاجحو . مهباغ

 مملك داحأ ناكمإب مثرشبي هيف مهحاجت ناف روجالا ةدايز 0 ىلا يرن تاياضتخالا
 نآلاو روجالا ةدازيسا ةيغب نوبصتعي اوناك سماف . يسايسلا ناديملا يف مئاوقتساو
 | . تاموكحلا يديا ىلا دارفالا يدبأ نم لامحالا لن ةيغب نوبصتمي مثأرن

 | ماما نوكي نأ نوبلطب مو نيبصتعم زيلكنالا نوماحفلا ناك يضاملا ءاتنثلا يف
 -. ةفوكملا دب يف ةحالملا ا نأ نوغتبي مثو ةراجبلا بضتعأ تكد :ةمالا كلم

 نا لجال لب روجالا ةدايز لجال ال اسنرف يف ةيديدخلا ككسلا لامت بصتعي نالاو

 7 اذه لثم را ده نيح لك ثدحي اكرهأ فو . كاكسلا هذه 5 ةموكملا يلوتست

 ! ىلع ي ارش تالا ماظنلا بلغت ت ةو نأ نورعشب لاهعلا روبمح نك اضأ باعتعالا
 ٠ اهم ناهس ا كك انيش ثلا لييس ٍْق را تاوطخ هذهف ا[ دايك يدارفالا ماظن ||

 ا . قباسلا لصفلا يف اهيلا ارش يتلا ةيراجتلا نواعتلا تاياقت نع رظنلا ضفن الو



0 0 
 ين اا ا بوو جسوم

 5-0 . لإب يف رطخم نكي + ًاحيسف ًاعاستا تسااو ًايظع حاب تف
 اناردأ امو . ةك ارتشالا ةنابل يضقت ال تناك ناو ليبسلا اذهيف

 ردضتو اهلك جاتما لمشت_ يتح ةيراجتلا,ةينواعلا + تاياقثلا
 ةيدارفالا ةراجتلا ناكم ةسعشلا ةراجتتلا نحت اذكشو

 هذه مامأ نا . ةضياقملا عرف يف يك ارتشا ماظن رش
 كد نيالا كردن ال يداصتقالا روطتلا قف مظع 550 اهحابح د
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 ِ 1 ةيكارتشالا ىلا ملاعلا ريصم

 00 ١! رثشالا .ماظنلا نا بّيتكلا اذه لوصف نم غرف دقو ءىراقال ىءاربب دق
 هلا لجأ . دهعلا بيرق راص ةكارشالا ةديقعلا ذيفنت ناو باوبالا ىلع حبصأ

 | مياللالا باقحالاو لايجالاب ساقي يرشبلا .عامجالا ر ع ناكل نكلو كلذكل
 لوف انأو . ًادودحم الجأ نك ارشالا ةيئمأ قيقحتل نيعن نأ ردقت الف ماوعالاو
 0 نا رعشت تراصو ةيعامجالا ءىدابملا هذهبب ت يحب“ دك ةدمتملا راكفالا 0

 ١ يداصتقالا رهظملايف ةيعيبط . عاتجالا رهاظم نم روظم لك يف ةيعيبط ةيطارقومدلا
 ' تمادام كلت يفققحتت نا دب ال هذه يف تققحم اكو . يسايسلا ريظلا ف ايمن
 : ةقحالاتم اهريسم يف ةقواستم 1 ىلع ةيشمتم عامجالا رهاظم عسي

 6 اهريصم يف

 اره رق مدقلا ذ لايم ممآلا ضعب 0 دقو . ةعدق ئرويخلا محلاة ةركف

 - نم مظعالا داوسلا نيقي يف موقب ناك ىتح لشفت تناكف ال ةيروهمج تاموكح ءاشنأ

 7 يبيبط ريغ هنال تبثب ال يروبمجا يلا نا رومالا رهاوظ الا نوري ال نيذلا سانلا
 ةحصب دقتعي قيرف ناك لب يعيبط هنال دلاخلا يئادلا تباثلا وه ىيلملا محلا نأو

 ٠ محلازا انل تيثأ رشع عساتلا ن رقلانكلو . هللا نم كلملا ةطلس نا ماكهلا ىوعد----

  ثبثيو موقينا بجي يذلا يعيبطلا محلا وه ةساسلا يف ةعدب دعب ناك يذلا يروهمجا
 . هذه رابغ اهنع ضفنت تذخا ةعدقلا ديلاقتلا يف ةقيرع اهنظن انك يتلا مالا ضءب نأ

 ل رقومدلا ًادمملا ناكامو . نإبايلا اهلبقو مجعلاو نيصلاك ةب هرووجاب تدانو دئلاقتلا

 1 . ىرعلا ةلولحمو ة ةوخر دنا ةيرشلا ةيعامجالا نال الا ليش امو يضاملا يف | اه

 . ةيطارقوعدلاتدجوف مهطاصم ةكلاشتو نابل دتشاواها رع" تقثوت دقون ل امأ

 0 اقتحم راصو . تبثتو اهيلع موقت ًااكرا ( يرورجلا محلا, يأ) ةساسلا
 0 ديس رش

 1 0 »و كاذك ةيكارتشالا نأش نوكي نا عدب الف اذكع ةيروبملا نأش ناكاذاف
 - حبصتس اهنكلو ةلبختسم ةيرظن سانلا نم قيرفل يءارتت . كلتك ةيطارقومد



 اوت رق ةةيا ف فداصت 1 دب الم نار" هقيقح ط هلك ليسلا دهم نيح

 7 ند يأو ٠ انا ةيلاو لشفلل ناض رعم ا لك يف نافيا ةبردحتلا نال

 ةدحاو ةبرجتب .٠

 اهيقترت تا لبق. اهنيب موقتو عقت نا دب ال ةريثك تابقع ةيكارتشالا ماماف
 ءاقيلاب عمطلا ءاقلت نافيعض او ىأيلاو طونقلا هلأ اهرخؤي 0 اهزواحتتو

 يف جردتب نأ دب ال لب ةدحاو ةعفد م نأ نكمل اذهك اهظع لا نأ من

 لا ناف . هلق ةيساسلا ةيطارقوعدلا جردت دح ىلع ةفلتخم ةددعتم 1

 7 ةفلت تاروط: روطت نأ لبق ةتحبلا ةيروهملا دالبلا يف بتتسا ام يدووخجا
 ةك ارتشالا كلذك . هتأشنا يتلا مالا فالتخاب ةفلتخ كلا اذهلاكشا نآلا لازن
 واليجيفو ةدحاو ةعفد ىضم ايف اهانطسب يتلا تايرظنلا قبط نوكت نأ رظنتي ال

 ماظن ناكم ماظن موقي رصع لك يفو ةديدع روصع اهبلع رع نأ دال لب دحأو رصع

 لامعالا يف ذفنيو تايئزللا لبق تايلكلا يف ماظنلا تيئيف طقسو ىعادتو مدّق
 اذكهو . دارفالا ىلا تلي نا لبق تاءامسا ىلع ”رعو ةريغصلا لامتالا لبق ةميظعلا

 تش نأ ىلا لكش ىلا لكش نمو لاح ىلا لاح نه نآشلا ريطخلا 0000

 اهانحرش يتلا تايرظنلا ىلع

 يف هتتاع ام لدم روطتلا اذه ءانثأ يف ةيعامجالا ةثيطلا هيناعت اعلفغننأ ينبني الو
 : ةطا رثوعد ماكحأ ىلا ةيداديتسالا ةيدرفلا ماكحالا 9 م و ةيساسلا تار وطنلا ءانثأ

 - نمز يأ ف هتناع امث 251 نيرمالا نم قاع رضاخلا تقولا يف هو 3

 ةراغلا ةئمزالا ظ
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 يدارفال | ماظنلا فاححا ُق

 لمعلا ءازا ةوزلا : يناثلا 2

 تاوؤلا دش> ىلا ةنعزانتلا لسسلا : كلاثلا ) 

 لاملا ةلود رطت : عبارلا »
 ةيداصتقالا ةعراصملا : سماخلا 2

 يدارفالا ماظنلا نع نييدارفالا عافد :'“سداشلا 2

 : ةيمومعلا ةورلاب يدأرفآلا ماظنلا 1 عباسلا »

 احلا لاوحالا ىلع يداصتقالا عزانتلا ا نماثلا »

 يدارفالا ماظنلا ىدؤم : عساتلا د

 ىلاثلا بابلا
 8 ارخالا ماظنلا يف :

 نواعتلاو عزانتلا ني يرشبلا عمتجا : لوالا لصفلا

 يب ارتخألا ءاظنلا :ركف:: :ياثلا . د

 يك ارتشالا ماظنلا نساحم : كلاثلا »
 ” ايكالا ةدشبلا هم اربع ام عبارلا »

 7 ادخالا موصخ ماهوأ" (11 اخ 1
 ا رضذلا ءاطا ذقت (ب) داخل د
 ىارهال عمتجلا مال نيكسنل يدارفالا ماظنلا نيفروم : سداسلا »

 " ةك ارتشالا ليس يف ةيعامجالا ةّئييملا ريسم : عباسلا د
 0 ةكارتشالا ىلا ملاعلا ريصم : 2 ةعاخلا
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